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SPRAWOZDANIA.



Przegl^d czynnosci Komisyi flzyograficznej akade-

mickiej w ci^gu roku 1893/94.

Komisya fizyograficzna odhjia w ci^^u roku 1893/94 dwa
posiedzenia, mianowicie dn. 7 lipca 1898 r. i 28 kwietnia 1894 r.

Przedmiotem pierwszego z nich byl wybor delegata do miejskiej
Komisyi wodocL-igowej, oraz projekt regulaminu muzealnego przed-
stawiony przez p. S. Stobieckiego

;
przedmiotem drugiego zas

sprawozdania i ucbwaJy przewidziane §. 13 regulaminu Komisyi.
Jeszcze przed ukoiczeniem niniejszego torau rozpocz§to druk

tomu XXX Sprawozdan Komisyi, ktory wydany zostanie w r. 1895,
w danym razie jako torn nadliczbowy, gdyby mianowicie wyma-
gafe tego ilosc prac z zakresu flory, fauny i geologii krajowej
oddanycb Komisyi do publikowania.

Z Atlasu geologicznego Galicyi jest na ukoiiezeniu tekst do
trzeciego zeszytu, napisany przez Prof. Dra S. Zarecznego. Opo-
znieiiie tego tekstu tJumaczy sie ta okolicznosciq, ie w czas^ie gdy
autor zaj§ty byJ

Jego pisaniem
,

podjeto pewne prace geologiczne
w W. X. Krakowskiem, na ktorych ukonczenie czekac nalezalo,

chcac ich wyniki uwzgl^dnic w tek^cie, maj^cym dad obraz

obecnego stanu wiadomosci o geologii krakowskiego okr^gu. —
Wspomnione w przeszlorocznem sprawozdaniu mapy: Prof. Dra



W. SzaJBOchy (Lisko), Prof. M. Lomnickiego (Steniatyn, Radzie-

ch6w, Kamionka Strurailowa, Busk i Krasne, Szczurowice, Brody,

Ztoczow) i Dra W. Teisseyrego (Zalozce, Tarnopol, Trembowla,

PodwoJoczyska , Skatat i Grzymalow) oddano do druku c. i k.

Wojskowerau Zakladowi geograficznemu w Wiedniu. W krotkim

zas czasie przeslane zostana temuz Zakladowi mapy wykonane

przez Prof. F. Bieniasza: Pomorzany, Brzezany, Buczacz i Czor-

tk6w, Kopyczynce, Borszezow, Mielnica^ Okopy, ktore tworzyc

b§d£i zeszyt 9-ty Atlasu. Ze 104 kart „mapy szczegolowej Mo-

narebii austro-wegierskiej" przypadaj^cych na Galicye , wydano

dotychczas 19, pod prasa znajduje sie 22, oddanych bedzie do

druku w r. b. 7, razem 48. — Z przykrosci^ zaznaczyc tutaj wy-

pada, ze druk map w ZakJadzie geografieznym post^puje powoli

a trudno sie spodziewad, Zeby starauia Koraisyi o przyspieszeiiie

pomyslny odniosly skutek, skoro Zaklad oswiadczyl, ie krejjo-

wany jest pracanii, kt6re przed innemi maj% pierwszeiistwo, raia-

nowicie urzedowemi.

Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach.

a) Sehcya meteorologiczna.

Sekcya meteorologiczna otrzyinala spostrzeiienia meteoro-
logiczne z 37 stacyj; w porownaniu z rokiem poprzedzajj^cym

liczba stacyj powi^kszyta sie o dwie; nbyty stacye w Dolinie

i Katuszu, przybyJy zas stacye w Tarnowie, Rzeszowie, Przemy-

slu i Samborze. Przez caly rok czynnycb byio stacyj 33, zatem

4 wiecej n\± w roku poprzedzajacym. — Obliczeniem i przy-

sposobieniem do druku nadesJanych spostrze^eii zajmowal si§

Czionek Komisyi Dr. Wierzbicki. Tenze wykonat porownania

barometrow na stacyach w ^ywcu, Wadowicach, Bochni , Kry-
nicy, Jarobtawiu, Lwowie (Uniw. i Politeclm.), Dublanacb i So-

kalu, oraz zestawit, podobnie jak w iatach poprzedzajacycli
,
gra-

dobicia zaszle w aalicyi w r. 1893. Czionek Komisyi p.'wiadyskw^

Satke z Tarnopola nadesJaJ Sekcyi prac§ p. t.: „Ciepbta siiiegu

w zimie r. 1893/4 w Taniopolu".

Liczba stacyj wodoskazowych powi§kszyla si§ w r. 1893

o pi§e. Bylo ich ogolem 102, z tych rzadowyeh 72, krajowycb



30; w dorzeczu Wisfy 67, w dorzeozu Dniestru 80. w dorzeczu

Dunaju (to je4: na Czeremoszu i Prucic) ;"). ( Iprar.nv.init'in eale<;o

tego materya^u zajmowaf si§ Prof. Dr. Karlin^ki . u/vwajar do

rewizyi obliczen poraocy stypendy^tow pp. Krv,i,^o\v,ski(>p) Zdzi-

sfawa i Zajqczkowskiego Jozefa. Piaty i sz^sty roeznik publikacyi,

slu^acej do cel6w hydroteehnicznych p. t.: „Stan wody na rzekach

galicyjskich, oraz opad attnosferyczny wedlug spostrzeien z r. 1891
i z r. 1892% opracowane przez Prof. Dra Karliriskiego i CzJonka
Komisyi Prof. Dra Dziwinskiego, wydat wiasnym nakbdem Wy-
dzial krajowy.

Spostrzeienia pojawow w swiecie roslinnym i zwie-
rzecym otrzymaJa Komisya, podobnie jak w roku poprzednim,
tylko z Czernichowa w zachodniej i z 0:iydowa we wachodniej

czesci kraju.

Spostrze^enia magnety czne zboczenia i nachylenia w Kra-
kowie wykonaJ, jak w latach poprzednieh Dr. Wierzbicki, zas

nat^zenia sity sWadowej poziomej magnetyzmu ziemskiego i na-

chylenia wykonal Czfonek Komisyi Prof. Dr. Birkenraajer w 5
raiejscowosciach tatrzaiiskich , oraz w Czernichowiej a procz tego

spostrzezenia samego nachylenia igty magnesowej w cztercch niiej-

scach w Tatrach.

h) Sekcya geologiczna.

Z polecenia Sekcyi geologicznej zajmowali sie badaniami

pp. Prof. F. Bieniasz i Prof. Dr. W. Szajnocha. Prof. F. Bieniasz

przedsiewziaf wycieczk§ na Podole galicyjskie, celera wykonczenfa
rozpocz^tych dawniej prac kartograticznych. Jak ju^ wyzej wsponi-

niano, p. Bieniasz, wywiazujac si§ ze swojego zadania, ztoiyl

Komisyi 7 mag geologicznych, ktore tworzyc bgda 9 zeszvt Atlasii

geologicznego GaUcyi.

Prof, Dr. W. Szajnocha badal stosunki stratygraficzne kre-

dowej formacyi na Podolu galicyjskiem i przyrzekl zlozyc spra-

wozdanie z tej pracy Komisyi.

Ka posiedzeniu dn. 7 hpca 1893 r. Komiaya, na wezwanie

Prezydyum kr. st. miasta Krakowa , obraJa delegatem swoim do

miejskiej Komisyi wodociagowej Prof. Dra S. Zar§cznego, autora



niapy geologicznej W. X. Ej-akowskiego, przyznajac mu rowno-

czesnie kredyt na przypadek, gdyby w toku badaii wod wgteb-

nych nadarzyta sie sposobnosc rozstrzygni^cia waznych geologicz-

nych kwestyj przez poprowadzenie robot wiertniczych poza granic§

wakazanq, wyl^cznie wzgledarai na spraw§ wodociagowa.

P. Dr. W. Teisseyre, bawi^e za granica, zajmowal si? opra-

cowaniem materyalow paleontologicznycli z trzeciorzedu ,
a prze-

dewszystkiem z saniiatu podolskiego, zebranycli przez niego przy

badaniach geologicznycb obszaru objetego mapami: Zalozce, Tar-

nopol, Trembowla, PodwoJoczyska, Skaiat i Grzyraaldw.

Z zakresn geologii krajowej otrzymaJa Komisya dwie prace

Dra W. Teisseyrego, p. t.: Ogolne stosimki ksztaltowe i genety-

czne wy^yny wschodnio galicyjskiej i Paleomorfologia Podola;

obydwie te prace wydane zostaJy w tomie niniejszym Spra-

wozdan.

Prof. Dr. S. Zar^czny zioiyl Komisyi tekst do 3 zeszytu

Atlasu geologicznego Galicyi, wywiazujac h'k} w ten spos6b z za-

dania dawniej podjetego z polecenia Komisyi.

W niniejszym tomie SprawozdaA znalazta miejsce rozprawa

oddana Komisyi przez p. K. Miczyiiskiego, p. t.: O pochodzeniu

i skJadzie cheiuieznym gleby w dolinie sadeckiej, oparta na po-

szukiwaniach podjetych bez udzialu Komisyi.

b) SeJea/a hotamczna.

pp.

Prof. R. GiitwiAski badaj^e flor§ glonow w okolicach Wa-
dowic, zebral obfity materyal, a w nim takze pewnq, ilosc gatun-

kow raato znanych lub nowych dla nauki; zmuszony jednak do

poswi^cenia diuiszego ezasu na opracowanie glon6w zebranych

poprzednio w okolicach Tarnopola, nie byl jeszcze w stanie odda6

Komisyi do ogioszenia rezultatow swoich wycieczek zeszJorocznych.

Prof. Dr. E. Woloszczak udal si§ w g6ry sadeckie raa

w maju, a nast§pnie w miesiacach lipcu i sierpniu i zwiedzil pa-

smo gorskie miedzy Popradem i Dunajcem
,
pogranicze wapienne,

majace ten sam kierunek, Pieniny po Czorsztyn, trzon gorski si§-



gajat-y po lewy brzeg Dunajca kolo Kro^cienka, wreszeie ska^Jy

wapienne na Spizu koto Haligowioc. Przedmiotem jego badan byly
rosliny naczyniowe, a jako ioh wynik otrzymaia Komisya zielnik

i prac§ p. t.: Zapiski botaniczne z Karpat sadeckich, przeznaczon^

do tomu XXX SprawozdaA.

Prof. R. Gutwinski zhiyl Komisyi
,

Jako rezultat badad
podjetych poprzednio z polecenia Komisyi, prace p. t: Flora glo-

n6w okoiic Tarnopola, ktora pojawi sie rowniei w nast^pnym
tomie Sprawozdan.

d) Sekcya zoologtczna.

Badaniami fauny krajowej zajmowali si^ z polecenia tej

Sekcyi pp. Prof. K. Bobek, J. Dzi^dzielewicz i J. Nusbaum.
P. K. Bobek zgroraadziwszy obfity materyaJ dypterologiczny

w r6^nych okolicacb Galicyi, o ktorym wiadomosci podawat cz§-

sciami w poprzedzajacycb toniach Sprawozdan Komisyi, przystapil

do rewizyi tego materyatu z zamiarem uwzglednienia tak^e innych
krajowych zbiorow much. Praca ta wyraagad bedzie dtuiszego czasu.

P. J. Dzi§dzielewicz, pracuj^cy od wielu lat nad krajowymi
owadami siatkoskrzydtymi , zwiedzit w r. z. okob'ce Jaworowa za
Kossowem, tudziez miejscowosci kob Bukowca riczkowego i paamo
Hirec. Z ogJ-oszeniem wynikow postauowit p. Dziedzielewiczwstrzy-

mac sie az do przeszukania samego trzonu Czame] Hory.

P. J. Nusbaum wziq,t na siebie badanie zaniedbanego u nas

w wyaokim stopniu typu robakow, a iMzpoczal je od dzialu

dzd:iownic {Lumbricidae). Wykaz gatunkou- zgromadzonych w Ta-

trach, w okolioach Monasterzysk , Rawy Ruskiej i Lwowa, p. t:

Sprawozdanie z poszukiwan nad fauni^ robakow, dokonanyrh
w lecie r. 1893, wydrukowany jui jest w tomie XXX Sprawo-
zdan, a materyat zebrany znajduje si§ w Muzeum Komisyi

Wspomniana w zeszlorocznem Sprawozdaniu praca nad bo-

gatym zbiorem chrzaszczow, znajdujacym si§ w Muzeum Komisyi,

podj§ta przez pp. B. Kotule i S. Stobieckiego nie postapila nie-

stety tak daleko, jak sie tego spodziewac byto mozna, musiat

bowiem od niej cofnac sie Prof. B. Kotula z powodu ziego stanu

zdrowia. Natomiast przystapil do udzialu w niej p. J. Lomnicki,



Jako rezultat badan podjetych bez poraocy ze strony Ko-

misyi, otrzjinala Sekcya od p. Fr. Scbillego w Rytrze prace

p. t.: Fauna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego dop}yw6w.

Praca ta zamieszczona zostanie w tomie XXX Sprawozdan Ko-

Zbiory Komisyi.

Do Muzeura Komisyi przybyJy w r. 1893/94:

A) Przedmwty zehrane przez badaczow, ktorym Komisya udzielUa

zasitkow na hadanie kraju:

1. Zielnik z gor s^deckicb Prof. Dra K. Won).szczaka.
2. Zbior d^dzownic krajowycb p. J, Nuabauma.

B) Dary:

1. Zbi6r chrzaszczow z Polski i innycb krajow z dam sp.

Adolfa Macieja Bajer - Wentzla
,

przyslany przez p. Mary^
Wentzl.

2. Zbior pluskwiakow (12 pudeJ), owadow z okolic Baltimore

(3 pudla), owady egzotyczne, zbior paj^kow krajowych, dar

Prof. B. Kotuli.

3. Glaucium cormculatum, dar Prof. F. Bieniasza.
4. Zielnik z okolic Niwry, dar i. p. H. Lentza.
5. 104 okazy skamielin i skal, dar Prof. Dra S. Zarecznego.
6. Zbi6r paleontologiczny z formacyi trzeciorz^dne] na PodolU;

dar Dra W. Teisseyrego.

7. Tetraedryt i kilka okazow Jupku chlorytowego z Kreinpaku
na Spizu, dar p. S. Stobieckiego.

8. Wegiel brunatny z Wesotej pod Baryczeni, dar p. L. Ma-
gierowskiego.

9. Pami^tnika fizyograficznego torn XII, dar Redakcyi.
10. Sprawozdanie meteorologiczne za miesiace pazdziernik do

grudnia 1891 r., i piervvsze polrocze r. 1892, dar Oddzia^u
warszawskiego Towarzystwa popierania przemyatu i haudlu.



C) Przedmioty zakupiot

1) Zbiory zoologies tie, hot8 niczne i mir eralogic ne, oraz biblio-

teka, pozostate w Warszawie po sp Prof. A . Wadze.

Porzadkowmiiem i konservvowani zbiorow Koinisyi zajrao-

waJ sie ki stosz p. K Jelski przy ji CV StV|K lulvstow Akade-

demii Urn pp. F. Hendryc bovvskieg F. Sin oim. W dziale

mineralno - geologicznj m pracow.l ta v.e p. Dr T. Wi^niowski,

a p. J, Sn e^^ek zajat si§ ustawieniem zb oru btonk6wek, podaro-

wanego Komisyi przez Prof. Dra A. Wierzejskiego. O pracy pp.

B. Kotuli, S. Stobieckiego i J. Loninickiego nad uporzadkowaniem

i oznaczeniem zbioru chrzaszczow naniieniono wyzej. — P. S

Stobiecki przedstawit Komisyi projekt regulaminu muzealnego

spisany na podstawie wiasnego doswiadezenia , oraz wiadomosci

zasi^nietyeb w obcych muzeacb, nad ktorym obrady s^ w toku.

Korespondencya Komisyi.

Z Wysokim Wydziaiem krajowym przeprowadzila Komisya

fizyograficzna za posrednictwem Zarzadu Akademii Um. nastepu-

jaca korespondencya w sprawie wydawnictwa Atlasu geologicz-

nego Galicy i:

Dnia 12 lipca 1893 r. otrzymaia Komisya nast^pujace pisma

Wys. Wydzialu krajowego:

L. 29275. Odezwa. Wydzial krajowy ma zaszczyt upraszad

Szanowiiy Zarzad o powiadomienie W. Przewodniczacego Komisyi

fizyograficznej w mysl zyozen objawionych na konferencyi z d. 3

czerwca b. r., ze w roku biezj^cym postanowilismy zarzadzic na-

st^pujace w zwii^zku z wydawnietwem atlasu geologicznego be-

dace badania kraju : Dr. E. Dunikowski ma, jezeli mu czas po-

zwoli, P'idjac sie zbadania 2V2 arkuszy siatki geologicznej, obej-

mnj^cej okolice Kotomyi, Sniatyna i Stanislawowa; Pn>f. Loumi-

cki okolie§ obj^fci arkuszem Lvvovva, Dr. Wawrzyniec Teisseyre

oko]ic§ objet^ arkuszem Przemyalany, Dr. WJad. Szajnocha okolic§

„Wadowic" lub „Wadowice i Wieliczka", Dr. Rud. Znber okolic§



Nowy Sacz, P. Radca g6rniczy Walter okolice D^bicy, l^cznle

z Brzostkiem-Stryzow.

Wydzia} krajowy nie ma jeszcze odpowiedzi, czy wszyscy,

ktorym te badania proponuje, ich sie podejina, ale mniema, ie

wiadomosc, o naszej uchwale bedzie Komisyi fizyograficznej przy

wyznaczeniu robot po^^dana.

Lw6w, dnia 16 czerwca 1893. Marszaiek krajowy zast§pea

Cbamiec mp. Czlonek Wydzialu kraj. Romanowicz mp.

L. 28663. Odezwa. Ze sprawozdania inzyuiera gorniczego

Wydzialu krajowego o konferencyi odbytej przez czlonkow Ko-

misyi geologicznej kraj. Rady gorniczej z Przewodniczaeym Ko-

misyi fizyograficznej d. 3. czerwca w Krakowie i douiesienia

Wgo Przew'odniczficega tej Komisyi z dnia 14 czerwca r. b. 1. 40,

zapewnieniaeh danych przez dyrekcy§ zakJadu geograficzno-

wojskowego w Wiedniu delegatowi do Rady Paiistwa p. Popow-

skiemu co do dalszego wykonywania zam6wionych w tym zakla-

dzie map, — powzij^t Wydzial krajowy z przyjemnoscia wiado-

mosc, ze liczne trudnosci, ktore wydawnictwo atlasu geologicznego

spotykaJ'o, w znacznej mierze U8uni§te zostaJy, a dla ujednostaj-

nienia wydawnictwa i usuniecia innych trudnosci. PP. geologowie

zasiadajacy w Akademii Umiejetnosci wsp6lnie z Przewodnicz^cyro

Komisyi fizyograficznej staran doloza i scislejszy program wy-

dawnictwa napisz^.

Pragnac najlepszego wykonania i moiliwie szybkiego po*

stepu wydawnictwa, aprobuje ze swej strony WydziaJ krajowy

wszystkie przedioi;one mu z konferencyi wnioski, a mianowicie:

l-o upowazniamy Szanowny Zarzad do asygnowania z fun-

duszu przeznaczonego na wydawnictwo atlasu geoloL'icznego, se-

kretarzowi Komisyi fizyograficznej, lub wogole funkcyunaryuszoWi

zatrudnioneinu korekta nazw i korespondencya z autoraini map)

w roku biez^cym 120 zlr. w. a. tytulera wynagrudzenia za f«

prac§, a zostawiamy do uznania Szanownego Zarzadu unorino-

wanie tego wynagrodzenia w lataeh przysz^ych w miare wzrostu

lub zmniejszenia sie pracy i trudnosci. jakie inne arkus/.e przed-

Btawiac b§d^.



Komisya Akademii Umiej^tno^ci raajaca \iloiy6 ^ci^lejszy

program wydawnictwa, b§dzie mogta Dajlepiej iniar^ tego wyna-

2. Bedziemy Szanowny Zarzad zawiadamiac o wszelkich

geologieznych badaniach zarz^dzanych przez Wydziat krajowy

czy to dla wykonania map pewnych okolic kraju, czy tei, dla

ich uzupeJnienia lub rewizyi zdj§c. analogiczne zawiadamianie

Wydzialu krajowego upraszamy Szanowny Zarzad.

3. Oznaczajac tekst do mapy, t. j. opis kraju, jako integrj^lna

cze^c wydawnictwa, bedzie te^ Wydzial' krajowy i^dat od PP. geo-

logow przedkkdania bodaj prowizorycznego tekstu wraz z ory-

ginalem mapy i nie bedzie poruczal dalszycb prac tym, ktorzyby

temu Avariinkowi lub programowi, ktdry Komisya Akademii uloiy,

nie odpowiedzieli. Nadmieniamy oraz, ie Wydzial krajowy zo-

bowi^zat autoroWj ktorym do zdjec udzielat map fotografowanycb

generalnego sztabu (ska la 1:25000), aby kolorowane geologicz-

nie mapy te Wydziatowi krajowemu zwracali, i oryginalysq,
w biurze Wydzialu krajowego przechowywane.

Podobna procedura bylaby do zalecenia wszystkim badaj^-

cym nasz kraj geologom.

Lwow dnia 16 czerwca 1893. Marszalek krajowy. Zastepca:

Chamiec mp. Czlonek Wydzialu krajowego; Romanowicz rap.

W tym samym czasie przewodnicz^cy Komisyi zawiadomii

Wys. Wydzial krajowy za posrednictwem Zarzadu Akademii Urn.,

o zamierzonycb pracach geologieznych pismem nastepujacem

:

L. 106. Celem zawiadomienia Wysokiego Wydzialu krajo-

wego o pracach geologieznych w r. b. z polecenia Komisyi fizyo-

graficznej, podpisany ma zaszczyt podac do wiadomosci Swietnego

Zarzadu, ±e Prof. F. Bieniasz, zJozywszy Komisyi mapy geolo-

giezne okolic Brzezan, Pomorzan, Buczacza-Czortkowa i Kopyczyniec,

prawie gotowe do druku, gdyz wymagac b§da tylko paru drob-

nych uzupeinien, zobowiazai si§ do wykonania w r. b. mapy
geologicznej okolic: Borszczowa, Mielniey i Okopow, Prof. Dr.

Szajnocha zas uda si^ na Podole celem badan kredowyeh fo-

sforyt6w.



W koncu listopada r. 1893. zloijh Komisya Wys. Wy-
dzialowi krajowemu nast^pujace sprawozdanie z wydawnictwa

L. 170. Komisya fizyograficzna akademicka na posiedzeniu

w dniu 23 czerwca b. r. obraia swoim przewodniczacym podpisa-

nego, postepujac w tern za rad^ b. przewodnicz^cego, Prof. Di?

Rostafinskiego, ktory zrzekajf^c si§, dla nawahi zajec, piastcwa-

nej przez lat 8 godnosci, wskazat podpisanego jako najodpowied-
niejszego kandydata ze wzgledu na to, ze jednem z najglovvniejszyeb

zadan Komisyi jest obecnie wydawanie Atlasu geologicznego Ga-

licyi. Zmieniony w ten sposob Zarz^d Komisyi uwa^a za swoj

obowiazek Wys. Wydziabwi przedstawic sprawe Atlasu geologicz-

nego Galicyi, w jej hiatorycznym rozwoju, a zarazem wskaza(i

trudnosci, nie dosd mo^e znane, z jakiemi wydawtiictwo to ma

do walczenia.

Komisya fizyograficzna ju^ od czasu swqjego powstania,

jeszcze w Jonie b. Towarzystwa naukowego krakowskiego, uwa-

iala za jedno z zadaii swoich groraadzenie materyalow do

mapy geologicznej Galicyi (Sprawozdanie Komisyi fizyograf.

c. k. Tow. nauk krak., torn I, str. 88). Liczac si§ z niedosta-

tecznymi ^rodkami i obszernosci^ zadania swojej Sekcyi orogra-

ficzno-geologicznej, ktora proez badan geologicznych, takze zba-

danic topograficzne kraju miala na celu, nie wymagaJa Kotnisp
od swoich pracownikow sporzadzania map geologicznych, ^adaj^c

od nich tylko, aby na mapach c. k. Woiskowego ZakJadu geo-

graficznego zaznaczali zrobione w polu spostrzeienia • geologiczne
' - ^- spos6b przygotowywali materya* do sporz^dzenia w przy
szlosci mapy geologi

przez si§, nie hyij dost

calych okolic, tern wi§c

konieczna rzecza jeat zh

kraju. Tego rodzaju zapiski,

3zne do kreslenia map geologicznyeb

^e, gdy do sporzadzania map takieb

- ..
*c kaiidy punkt tereiiu, bez wzgl§d»

na to, czy on dla nauki przedstawia wi^kszy czy mniejszy inte-

res, pracownicy Komisyi - nie obowiazani do robienia map -
uwazali siQ za upowainionych, i stusznie, do poswi^cania wi§ccj

czasu punktom wainyra ze wzgl^dow geologiczno-pateontologicZ'
nych a pomijania okolic innych. naturze tych zapiskow i ic^

znaczenm zdata Komisya fizyograficzna sprawe Wys. Wydzialo^i
w odpowiedzi na Szaeown^ Odezwe Wys. Wydzialu krajoweg"



z dnia 21 grudnia 1878 r. L. 58954, domagajjic^ si^ przedsta-

wienia geologicznych rysunk6\v okolic badanych przez Sekcy?
geologiczna Koraisyi.

Gdy z biegiem czasu zacz§to w kraju odczuwac coraz iy-

wiej potrzeb^ i uzytecznosc dokiadnych i wszystkim przyst§pnych
map geologicznych, co tez i w Szacownych Odezwach Wys. Wy-
dziahi krajowego zaznaczone zostalo, Koraisya Hzyograficzua u8u-

n§la eatkiem na drugi plan badania topograficzne, ograniczyta

z konieczno^ci w wysokim stopniu badania geologiczno-paleonto-

logiczne, majace wy^cznie naukowy interes, a pracownik6w swoicb
wezwahx do kreslenia map geologicznych. Bylo zaraiarem Komi-
syi, przed rozszerzeniem badan geologicznych na czesci kraju,

w ktorych przedtem jej pracownicy nie byli czynnymi, przede-

wszystkiem wykonac mapy okolic ju^ dawniej badanych, a zatem
Podola galicyjskiego, W. X. Krakowskiego, Tatr i Pienin. Liczyc
mo^na byJo na to, ie praca w tym kierunku, oparta na zbiorach

geologicznych Komisyi i na zapiskach jej pracownik6w, nie na-

potka ju^ na wielkie trudnosci i niedtugiego wymagac b§dzie

czasu. Tu zaznaczyc musimy, niestety, dotkliwa i niepowetowana
strate, jaka Komisya poniosia w r. 1886 przez ^mierc Prof. Dra
A. Altha. Jako przewodniczacy Sekcyi geologicznej i gl6wny
pracovvnik Komisyi na polu geologii przez ealy szereg lat, a. p.

prof. Alth, zasilany funduszami Komisyi, zwiedzii Podole, Tatry,

Pieniny, i zebrane materyaly zJozyl^ w cz§sci wielkiej w Muzeum
Komisyi. Niew^tpliwie tei zapisywaJ swoje spostrzezenia, z kt6-

rych jednak tylko kr6tkie sprawozdania poniieszczone zostaly

w rocznikach Komisyi. ile uzasadnione mogjy byd nadzieje, ze

zapiski te posJuza za materyat do cz^s'ciowego wykreslenia map
geologicznych, dzis powiedzied nie mo^na, ze spuscizny naukowej
po s. p. Prof. Alcie nie dostato si§ bowiem w posiadanie Komisyi
nic, z caJej jego pracy uzyskal Atlas geologiczny Galicyi tylko

dwie mapy: Zaleszczyki i Jagielnica-Czernelica, i tekst do nich

niewykonczony
; reszta przepadia dla Atlasix niepowrotnie. Inni

pracownicy, ktdryni Komisya polecifa zdjecie Podola, zaczynad

prace mnsieli od poczatku; ponownej zas pracy w Tatrach i Pie-

ninach Komisya dotc^d podj^c nie mogJa dla niedostateeznosci

fundnszow, a przedewszystkiem dla brakn sit, ktdry nietylko

w tym dziale fizyografii kraju coraz dotkliwiej uczuc si§ daje.



Tote^ dopiero w bi^z^cym roku udato si§ Komisyi doprowadzic

do zdJQcia mapy geologicznej z Podola, obejmujficej kart 18,

z ktorych dwie wykonat i. p. Prof. Altli, 9 Prof. F. Bieniasz,

dwie Prof. M. Lomnicki, a 5 Dr. Teisseyre.

Oprocz map podolskich wykonana zostafa z polecenia Komi-

ayi jeszcze tylko mapa W. X. Krakowskiego (kart 3) przez Prof.

Dra S. Zarecznego. Praca ta, nalezaca w zakresie Atlasu geolo-

gicznego Galicyi do najtrudniejszych, wymagala 4 lat czasu, po-

trzeba tu bowiem byto najdrobiazgowszych poszukiwari, tak z po-

wodu natury terenu jak i dlatego, ie okolica ta byta ju^ dawniej

przedmiotem gruntownych badaii, a nie mogfe bye zadaniem Ko-

misyi wystapienie w Atlasie geologicznym Galicyi z mapa W. X
Krakowskiego nie doktadniejsza od dawnych. Jak w dalszym

ci^gu rozwinie sie dziaialnosd Komisyi na polu mapowycli prac

geologicznycb, przewidziec trudno. W kaMym razie uie mo^na

^ywic wielkieh nadziei. Komisya uwaia wprawdzie wydawanie
Atkisu za jedno z najwa^niejszych swoich zadad, i zgodnie z tern

zapatrywaniem — pomijaj^c wydatki na druk Atlasu — wyzna-
cza z funduszow udzielanych jej przez Akademi§ Umiej^tnosci
zawsze wieksze zasiJki dla Sekcyi geologicznej ani^eli dla Sekcyj

pozostalych, ile razy jest uzasadniona nadzieja, ie fundusz ten

zostanie zuiyty odpowiednio, zachodzi jednak obawa, ze w naj-

blizszym czasie oka^e si§ niedostatek sit, ktorymby polecic moina
prace mapowe. Do tego stanu rzeczy przyczyniaj^^ si^ ro^ne oko-

Zdejmowanie map geologicznycb jest prac^ w wysokim sto-

pniu mozolna i niewdzi^czn^i
,

je^eli geolog obowiazany jest do

przeprowadzenia dziek samodzielnie w catej rozci^iglo^ci, do czego

wta^nie obowi^zuje Komisya swoich pracownikow. Porownywa-
me map geologicznycb wiedenskich z rzeczywistym stanera rzeczy
i wydawanie na tej podstawie map raoie w niektorych szczegolacb
poprawniejszych, nie byJo nigdy zadaniem Komisyi, a przy dzi-

siejszym stanie rzeczy, odkad c. k. Panstwowy Zaklad geolo-

giczny wydaje mapy swoje jako manuskrypta, bybby nawet rze-

czy niedozwolona. Nie wi^c dziwnego, ie niekt6rzy z dotvchcza-
sowych pracownikow Komisyi na polu kartografii geologicznej me
okazuja cb§ci do dalszej pracy w tym kierunku, tern
czyniac zadosc zyczeniom Komisyi przerzucicby sie i



tereny no we, sobie zupelnie albo w bardzo znacznej cz^sci nie-

znane, wymagajace wskutek tego dJuiszych study6w, przy kt6rych

nie trudno o zarzut nieuzasadnionego przeci^gania pracy. Jeden
z czlonk6w Komisyi, czynny dotychczas na polu kartografii,

opuszcza kraj i w najbli^szym czasie nie b^dzie ni6gt zajmowac
8i§ t^ pracq,. Wreszcie zasJuguje na uwag§ i ta okolicznoi5c, ie

jakkolwiek prawie wszyscy geologowie krajowi, ktorzy do^d pra-

cami kartograficznerai si§ zajmowali i niemi zapewne w najbli:i-

szej przyszJoaci zajmowac si? b^da, naleif^ do grona Komisyi ti-

zyograficznej, to przeciez Komisya na nich tylko w cze^ci liczye

mo4e, badania geologiczne kraju bowiem prowadzi 8i§ z dwoch
stron, a cztonkowie Komisyi zaj§ci przez Wys. Wydziat krajowy,

nie mog^i rownoczesnie podejmowac prac z poleeenia Komisyi.

Co do przedmiotu samego : Podole i W. X. Krakowskie s^

ukonczone, w Karpatach nie hyl czynnym dot^d zaden z karto-

grafow komisyjnyeh, teren ten zostat zre.sztfi w tak znacznej cze-

^ci zbadany z poleeenia Wys. Wydziafu krajowego, ze bezposredni

udziat Komisyi w dokonczeniu tej pracy bylby zapewne rzecza

niepotrzebnji, a moze nawet i niepozadan^. Pozostaj^ do wykona-
nia, oprocz paru kart mieszanego charakteru: ni^ galicyjski i Ta-
try. Pierwszy z nich, sadzac z dotychczasowych o nim wiadomo-
sci, jest terenem tak niewdzi^cznym z szerszego stanowiska geo-

logicznego, ie jezeli sity krajowe, interesiijace sie szczegolnie

ostatnimi okresami geologicznyrai, nie starcz^ do wykonania jego

niapy geologicznej, to przedsi^wziecie to wymagad b§dzie prawdzi-

wego poswiecenia sie ze strony innych geologow dla Atlasu geo-

logicznego, bez widokow, aieby uzyty czas i praca przyniosly od-

powiedni plon naukowy. Calkiem inaczej przedstawia siq rzecz

z Tatrarai. Teren to przedstawiajacy niezvvykle trudnosci, i mimo
dawniejszych i najnowszycb prac c. k. Paiistwowego Zakladu
geologicznego, pozostaje w nim wide do zrobienia. Gdyby Ko-
misyi byte danera podjac tq praee z widokami na lepsze jej prze-

prowadzenie, niz dotychczas, to w kaMym razie zadanie takie roz-

^ozycby trzeba na c&ly szereg lat i wydatkow nie szcz§dzic.

Tak wi§c dopeJnienie pierwszego wariinku koniecznego,

ai^eby wydawnictwo Atlasu geologicznego Galicyi w dalszym ciagu

postepowalo szybko, niezupel-nie jest ze strony Komisyi fizyogra-

fieznej zapewnionem. Z drugiej strony jednak nie mozna watpic.



ie wspolnytn usi^owaniom Wys. Wydzialu krajowego i Komisyi

fizyograficznej, poi'aczonym z oglednem i wydatnem uzywaniem

rozporzadzalnych obecnie sit geologicznych kraju, uda si§ prze-

ciez vvsporanione wydawnictwo utrzymad w toku i doprowadzid

do konca.

Na korzyc wydawnictwa wyjdzie niewatpliwie ta okolicznos'd,

ie glowny jego kierunek lezy obecnie w rekach Profesorow: F.

Kreutza i J. Niedzwiedzkiego, ktorzy sa rownoczesnie cztonkami

KomiHyi fizyograficznej i czlonkami Rady g6rniczej Wys. Wy-
dziaJu krajowego. Od ukonczenia Atlasu nie jestesray zreszt^ tafc

daleko, jakoby na pozor wydawac sie mogto: ze 104 kart mapy
szczegofowej przypadajacych na Galicy§, wydrukowanych jest cto-

tad 19, drukuje sie lub tez przygotowuje formalnie do druku

kart 22, jeden z pracownikow Komisyi wykonal zdJQcie innych

kart 7 i zajmuje si§ zakJadaniem ich farbami; je:^eli nadto z map

wymienionych w Szacownej Odezwie Wys. WydziaJu krajowego

z dnia 16 czerwca b. r. do L. 29275, wykonana zostaJa przf
najmniej poJowa, to mielibysmy ju^ Atlas geologiczny Galicyi

zdj§ty przynajmniej w polowie. Oceniajac dalszy tuk wydawnictwS,
rozrozniac wypadnie: druk kart juz zdjetych i prac§ nad zd6j-

mowaniera kart nowych. Co do pierwszego, to Komiaya nie scia-

gnie na siebie w przyszlosci niewatpliwie zarzutu przewlekaniai

sprawy. Post§p w dalszych pracach kartografieznych zas zawis?

od ilosci chetnych si* geologicznych w kraju i od dostatecznyd
funduszow; w tych zas rzeczach Komisya zupelnie zawisia jest

od danych warunkow.

Przystepujemy do techriicznej strony

Mapy przeznaczone do druku wykonywuj^i uutcine m^ g-
logowie Wys. Wydzialu krajowego jak i geologowie Komisyi fi-

zyograficznej, na tie mapy „szezeg6lowej'' c. i k. Wqjskowego
Zakladu geograficznego, i na tern te:^ tie mapy te bywaji^ dra-

Pierwsze proby wydawania Atlasu geologicznego Galicyi ze

strony Komisyi inn^ szly drogj^, o ktorej dzis powiedziec/ nio-

ina, ie hyia chybiona, jakkolwiek zarzutu z tego czynic nie

moina dawnemu zarz^dowi Komisyi fizyograficznej, ktory znalaz^



szy si§ wobec calkiera nowego zadania, drdg dopiero szukac
musiah W roku 1881 oddano cztery mapy, tworzace obecnie

1-y zeszyt Atlasu, do druku p. R. Hausermanowi w F'aryjiu, ktory

wykonai znana mape geologiczna Wofynia G. Ossowskiego. Po-
dJug oryginaMw w mierze 1 : 75000 niia^ R. Ilausernian sj)or/.ii-

dzic mapy w mier/.v 1:100000. Zobowi.-^zawszy siy kontraktmi

korekty w Krakowie — p. Hauserniau przysM Komisyi pierw-

szq z map wzi^tych vv sierpniu 1881 r. przeciez dopiero w maju
r. 1882 i to wykonana tylko w czarnym druku, bez kolorow
oznaczajacych formacye geologiczne; w czervvcu t. r. nadeszia

mapa druga. Po przeprowadzeniu mozolnej korrekty przysJanych

map zwrocila je Komisya p. Hausermanowi w sierpniu 1882 r.

do poprawienia; po dareranem oczekiwaniu az do listopada, zwro-

cila Komisya uvvage p. Hausermana na niedotrzymanie kontraktu
z jego strony i oswiadczyJa, ie na takie przewlekanie sprawy
zgodzic si§ nie moze. Upomnienie to pozostato przez prze-

ciag kilku miesi§cy bez skutku. StaJo si§ tedy rzecz^ widoczn^,

ze wydawanie map w Paryzu wyraagac b§dzie zbyt dtugiego
ezasu. tern wi^cej. ze i korrekta terenu i nazw - wskutek re-

dukcyi map na mniejszy format — pol^czona byla z trudem
wielkim i znacznym nakJadem czasu. — Gdy nawi^zane wsku-
tek tego rokowania z c. k. wojskowym ZaWadem geograficznym
w Wiedniu doprowadzily Komisye do przekonania, ze w Zakta-

dzie tym Atlas geologiczny Galicyi b§dzie mozna drukowac szyb-

ciej i taniej nii w Paryzu, rozwiazano kontrakt zawarty
z p. Hausermanem i postanowiono udac sie do wspomnionego
ZakJadu z prosbj^ o wykonywanie map geologicznycb Galicyi

w mierze 1 : 75000;, na tie t. zw. Szczegobwej mapy raonarchii

austryackiej. Korespondencya z p. Hausermanem, majaca na celu

zgodne rozwiazanie ugody, szla tak opornie, ze dopiero w lecie

1884 r. mogta Komisya uwa^ac siebie za zwolnionq, od zobowi^-

zan i oddac e. k. Wojskowemu Zakladowi geografieznemu do

druku mapy 1-go zeszytu Atlasu geologieznego.

Od roku 1884 mapy nalezace do Atlasu geologieznego wy-

konywa tedy c. k. Wojskowy ZakJad geograficzny. Wiadomo jest

Wys. WydziaJowi krajowemu, ie nie obyto si§ w tej sprawie



bez przeszkod powa^nych i dotkliwa poci^gaj^eych za soba zwJoke

w wydawnictwie.

Sa powody do przypuszczenia, ie c. k. Paustwowy Zakkd

geologiczny w Wiedniu dwukrotnie staraJ ste o to, a^eby c. k.

Wojskowemu Zakladowi geograficznemu zabronionem zosta^o wy-

konywanie dla Komisyi fizyograficznej map geologicznyeh na tie

mapy szczegdbwej ; w taki sposob byloby wydawnictwo Atlasn

geologicznego Galicyi nadzwyczajnie utrudnione, a moze nawet

staloby sie ono wprost niemozebnem. przeszkodach stawianych

temu wydawnictwu przez c. k. Panstwowy Zaktad geok^giczny

dowiadywala sie Komisya poczatkowo tylko ubocznie, z publika-

cyi tego^ Zakladu. C. i k. Wojskowy ZaWad geograficzny ia-

dnycb w tej miorze skazowek Komisyi nie udzielit, a tak dla

Komisyi, nie maj^cej w tej sprawie ^adnych urz§dowych dokii-

mentow w rqkn, odci^ta byla droga do jakichkolwiek krok6w

skierowanych przeciwko nieuzasadnionym pretensyom c. k. Pan-

stwowego Zakladu geologicznego. Dopiero w lutym r. 1892

otrzyraaJa Komisya w Odezwie Wysokiego e. k. Namiestnictwa

we Lwowie wiadomosc o zabiegach c. k. Panstwowego Zakkdu
geologicznego, a zarazem wezwanie do przedstawienia sprawy ze

swojego stanowiska, do uzasadnienia swojego dawniejszego poste-

powania i do oswiadezenia, jak dalej postepowad zamierza. Dal-

szy przebieg tej sprawy, zakoiiczony pomyslnie dla wydawnictwa,

znany jest Wysokiemu Wydziatowi krajowemu.

Jezeli obecnie niema wi^cej powodu do obawiania sie nie-

przyjaznych krokow skierowanych z zewnatrz przeciwko krajowemu
wydawnictwu Atlasu geologicznego i wynikajacycli st^d nadzwy-

czajnych op6inieii, jak si§ to stato z piatym zeszytem Atlasu, to

przeciez, chc^c przedmiotowo oceniac post§p dotychczasowy i przy-

szJy tego wydawnictwa, nie mozna zapominac o tem, ie wyda-

wnictwo to pol^czone jest, z technicznyeh wzgl^dow, z pewnemi?

dose znacznemi trudnosciami, dla kt6rych pokonania potrzeba

Mapy zlozone Komisyi przez jej pracownikow, czy tez od-

dane jej przez Wys. WydziaJ krajowy do wydania, musza by<5

naprzod przygotowane do druku, poczem dopiero zajniuje si§

c. k. Wojskowy Zaklad geograficzny ich wykonaniera; pierwsze

odbicia ulegaja w Komisyi korrekcie, podlug okoliczno^ci, jedno-



czenia formacyj geologlcznycli I'r.-ici t.i /ajinuie si*; Kiunirrt ih--

flakcyjny Atlasii, ztozony nhecnir z I'mnvodnicz.uu'-o Ivniiiisvi

Prof. Kreutza, Prof. J. Niediwi.dzki(-o i sekrctarzaKotni-yi I'n'.f.

W. Knlczyiiskiego. Fachowj^ ocene map i tekst(')\v prouadz.i

(Ivvaj pierwsi cztonkowie Komitelu; do sekretarza K'unnyi z.us

nalezy przygotowanie map do druku, rewizya odl)ic korcktowych

map i tekstu, wreszeie prowadzenie korespondeiicyi z autnrami

podlug polecenia przewodniczacego Komisyi. Odbicia korrektowe

przedstawia si§ taki;e autorom do aprobaty.

Do niedawnych czasow Koniisya odpowiedzialnosc za mapy

wydawane w Atlasie geologicznym pozostawiak autorom. liezqjC

sie z tem, ze prace mapowe tak przez Wys. Wydziat krajowy,

jak i przez Komisye polecane bywaja pracownikom wytrawnym,

a ci wJasnie w zbadauym przez siebie terenie najlepszymi, jezeli

nie wylacznymi sgdziami dokonanej praoy bye moga. W zasadzie

rzecz tak raasi pozostad i ua przyszfosc, ze jednak w publikacyi

zbiorowej, jakf^ jest Atlas geologiczny, zajse mogl'yby z czasera

pewne niezgodnosci. wynikaj^ce z osobistych zapatrywali autorow,

a dajj^ce sie iatwo usunac przez wzajemne porozumienie, Komisya

w roku biezacym postanowila poddawac mapy przed ich wyda-

niem szczegoJowej facbowej rewizyi, do ktorej z ozlonkow Komi-

syi tizyograficziiej zamieszkaJych we Lwowie zaprosiia Prof.

J. Niedzwiedzkiego.

Ta wstepna praca potrwa zawsze parg tygodni, padnie ona

bowiem zawsze na iudzi, ktorzy dla niej czasu szukac b^dij mu-

sieli obok innych zawodowycb zaj§c, a wyraagac bedzie z regiity

porozumienia z autorem, nie zawsze obecnyrn w miejseu pobytu

referenta.

Mozolne jest i cz§sto dJuzszego wymaga czasu przygotowa-

nie do wydania w Atlasie „niap szczegotowycb", siuz:\cyoh za

tlo dla map geologicznycb. Mapy te^ wydawane przez zaklad

niemiecki, opatrzone sa napisami i skroceniami w jezyku nie-



mieckiin, mieszcza one w sobie wiele mylnych iiazw nnejscowo

sci, dowodzJicych, ze wykonawcom j§zyk polski albo wcale nie

hyi znany albo tylko niedostatecznie, a co najgorsza, nazwy na

cz^sciach Slaska, Krolestwa Folskiego, Wegier, zamieszkatych

przez Polakow i innycb Slowian, zapisane sa nazwami niemiec-

kiemi, rosyjskiemi, w^gierskierai. Z reguly wypada do 200 po-

prawek na jedn§ mape , a ezasem nawet znacznie wi§cej (n. p.

na mapie ^Bielsko-Biak" : 368!). Wyszukanie i poprawienie zna-

kow: W. H., M. H., Fl., Z. 0., B. B.'it. d. jest stosunkowo Jatwe,

wiecej wymaga czasu i mozoiu sprawdzenie nazw wsi i przysiol-

kow w Galicyi, te jednak przynajmniej zwykle odszukac moina

w urz^dowych wykazach miejscowosci. Co sie za^ tyczy nazw

gor, potokow i t. d. w Galicyi, a jeszcze nazw miejscowosci po-

za jej granicami, to Komisya, minio catego nakladu pracy, przy-

jj^c nawet odpowiedzialno^ci nie moze za dokJadne przeprowadze-

nie korrekty: jedyne prawie zrodJo do tych poprawek, Sbwnik

geograiiczny, niedokonczony jeszcze, wykazuje bardzo liczne nie-

dostatki i niemniej moze liczne pomytki typograficzne; a co gor-

sza, sa powody do przypuszczenia, ze niektore cz§sci tego slownika

spisane zostaly na podstawie zrodel: mylnych i dlatego do popra-

wienia mapy szczegolowej slu^ye nie raoga. Korrektorowie, kt6-

rym Komisya t§ prac§ powierza, zmuszeni bywaja do zasiegania

wiadomosci drogq, korespondencyi, wyraagajacej czasu a niestety

zbyt czesto nie prowadz^cej do celu. W takich warunkacli zro-

zumialfi jest rzecza , ze przygotowanie tta do map geologicznych

czgsto dtuzej ciagnac si§ musi, ni^by to bylo po^adanera.

Dla ulatwienia tej t. zw. „czarnej korekty" a tem sameffl

dla przyspieszenia wydawnictwa, Komisya postanowila, na pod-

stawie dotychczasowych do^wiadczen:

a) cz§sci terenu objete mapami szczegolowerai Galicyi, le-

zace poza granicami dawnej Polski, w wi^kszej od nich odleglo-

sci, a nastr^czajace zbyt wiele trudnosci w „czarnej korekcie",

opuszczac calkowicie,

h) iadac od geologow, ktorym prace kartograficzne poleca,

azeby — w sposob, jaki sami uznaj^ za najstosowniejszy — za-

pisywali wszelkie na mapach szczegobwych "dostrzezone niedokla-

dnosci i bl^dy w nazwach, a nast^pnie zapiski te do u:^ytku Ko-

misyi oddawali.



Koniisya uprasza, azeby Wysoki Wydzial krajowy takzo

swoicli praeownikow wezwai do robienia notatek pod h) wspo-

mnianycli. Praca taka nie b^dzie z zadnj^ rzeczywistq trudnosciji

poL'iczona dla geologow, ktorzy przy zdejmowaniu map, caJy te-

ren doktadnie zwiedzac niusz^.

T^ drog^i wydawnictwo Atlasu geologicznego przyczynibby

3i§ tez do poprawienia topograficznej niapy Galicyi, c. i k. Woj-

skowy ZakJad geograficzny bowiem wszelkie uzasadnione poprawki

uwzgl^dnilby niewatpliwie i w swojem wtasnem wydawnictwie,

tak jak juz dotychczas okazai sie gotowym do poprawienia swoich

map na podstawie wiadomosci udzielonycb mu przez niektorych

czlonkow Komisyi fizyograficznej.

wyborze barw oznaczad majaeych formacye geologiczne

rozstrzygala Sekeya geologiczna Komisyi na podstawie wniosk6w

przedstawionych jej przez tego ezJonka, ktoremu Komisya czyn-

nosc t§ powierzyta. Czynnosc ta nie przyczynia si§ do znaczniej-

szego opoznienia w wydawnictwie ; zasadnicze barwy dla wielkich

okresow geologicznych przyj§te zostaJy zaraz na poezatku wy-

dawnictwa, a przy kai;dym zeszycie zosobna zadaniem referenta

jest tylko obmyslenie takich odcieni i odmian farb, azeby kazdy

utwor geologiczny we wszystkich zeszytach by} oznaczony ta sama
barwa, i aieby w roznych zeszytach nie byl uzyty ten sam ko-

lor na dwa rdzne utwory.

O tem, jak dtugiego czasu potrzebowac moze c. i k. Wojsk.

Zaktad geograficzny na wykonanie jednej inapy. trudno orzec na

podstawie dotychczasowycli doswiadczen. Wykonanie nowych na-

pis6w na brzegaeh mapy, zmiana catych setek nazw w mapie sa-

mej, przygotowanie wreszcie kilku, a czesto kilkunastu kamieni

barwnych, pol^czone zwykle z dokladnem obmysleniem kombina-

cyi farb, wymagaja niewatpliwie d}u:iszego czasu. Bye raoiie, ze

gdyby wydawnictwo Atlasu szJo tak szybko, ±e c. i k. Zakla-

dowi geograficzneniu optaciloby si§ zaj^cie pewnych robotnikow

t;^ wylacznie praea, rzecz post^powaJaby szybciej; w danych je-

dnak warunkach byioby to trudnem do przeprowadzenia.

Jako miar§ dotychczasowego post§pu tej praey, Komisya
ma zaszczyt podac do wiadomosci Wys. Wydzialu krajowego



nastQ|)ujace liczby, laczuc je z teiminaun potrz..biiyiui Jo prze-

prowadzeaia korrekty map wykonanych w Wiedniu.

Zeszyt 1-szy Atiasu oddano do druku z poczatkiem wrze^nia

1884 r. Mapy w zupeJnosci wykonczone otrzyraano 27 czerwca

1885 r. ; druk tych map zajat zatem prawie 10 miesiecy, z ezego

na prac§ w Wojskowym Zaktadzie geograficznyni przypada pra-

wie 8 miesiecy, a na przeprowadzenie czterokrotnej korrekty

w Krakowie 2 miesi^ce i 3 dni.

Mapy drugiego zeszytu, otrzymane d. 17 maja 1886 r.,

przesJaJa Komisya do Wiednia 22 lipca t. r., a odbite zostaly

one dopiero w koncu pazdziernika 1888 r., zatem po dwoch la-

tach i 3 raiesiacacL. Opoznienie tak znaczne wywoJane hyh pu

czesci utrudnieniem korrekty, kt6rq, w zastepsitwie nieobecnego

autora (Dr. Zubera) inni czlonkowie Sekcyi geologicznej prowa-

dzic musieh, nie raniej jednak takie powolnym postepem pracy

w Wojsk. Zakladzie geograficznym, w ktorym n p. ostattiia kor-

rekta lezala przez miesiecy 6, od koiica marca do konca pa-

zdziernika 1888 r.

Zeszyt 3-ci odszedJ do Wiednia 24 maja 1889 r., wyko-
nany zas zostaJ dopiero 28 pazdziernika 1891 r., zatem po 2 la-

tach i 5 miesiacaeh, z ktorego to czasa na trzechkrotna korrekt?
w Krakowie przypada tylko 3 miesiqce i 10 dni. Uzasadnione
jest przypuszczenie, ie do opoinienia druku tego zeszytu przy-

czynily sie w Wiedniu kroki c. k. Paiistwowego ZakJadu geo-

logicznego.

Mapy prof. Dra Dunikowskiego, tworzace zeszyt 4 Atiasu.

nadeskne Komisyi 12 grndnia 1889 r., przeslak Komisva Wojsk.
Zakladowi geograficznemu 18 marca 1890 r., a otrzyumla je wy-
drukowane po roku i 7 miesiacaeh, 28 pazdz. 1891 r.: w Wie-
dniu lemty te mapy przez 11 przeszio miesiecy Z wv.stanieni

pierwszej ich korrekty wstrzymywaia si^ Komisya pr/ez 'ezns pe-

wien, oczekujqc — nadaremnie — od Wojsk. Zakhidu geogra-
ficznego wiadomosci o trudnosciach stawianych wydawnict^^ u przei!

e. k. Paiistwowy ZakJad geologiezny.

•

1^^'"^^ ""'^^ ^""^P^ ^'* ^- Szajnocby) otrzymal c i k-

Wojskowy Zaktad geograficzny w listopadzie 1891 r.. korrekte zas

czarnii tegoz przyslai dopiero 23 czerwca 1893 r. t. i. po rokii



i 7 miesiaoach; niewatpliwie powodem op6znieni:i hyh' znaiic

kroki c. k. Fanstwowi-o Zakkdu geologicziiego w ^^'u•,iniu.

Z map zeszytu O-go. przesknych do Wiednia M >tyt'ziiia

1893 r.. otrzyiiiaJa Koniisya korrekt^ pienvsz^ (w cz.inivm dniku

d. 9 pazdziernika b. r. — po 9 prawie uiiesiacacli.

Pizvtoczone liczby nie moga zapewne byd stosowna miar^

cza-ii, jakifgd wykonanie jednego zeszytu Atlasu wymagac be-

dzie w przysztosei: nie daje miary zeszyt drugi, wydawauy w nie-

obecnosci antora, nie daja jej zeszyty 3, 4 i 5. kt/.r.* napotkatv

na zewngtrzne trudnosci. Najpewniej mo^naby jeszczr uprz. r sr

\v racliubacb na bistoryi zeszytu pierwszego; a uzas;)iliiiijiia jc-^i

zapewne nadzieja, ze w przyszJosci teriiiiu lO-niie^ieczny skrocic

8i§ jeszcze da nieco, gdyz w kazdej praey dalszy eiag kitwiejszy

jest od poczatku. Do przyspieszeuia wydawnictwa przy^-zyniloby

si§ uiewatpliwie, gdyby mapy oddawane Wojskoweniii Zakladowi

geograticznemu byiy wykonane czysto i podawaly granice-

formacyj wyraznie; uniknetoby sie wtedy pomyJek . ktoryeb

przy niewyraznosci oryginatow. robotnicy Zakkdu geograticznego

mimo najlepszych ch^ci unikiiac nie mogfj,, a ktore nast§pnie

zmuszajac do kilkakrotnych odbic korrektovvyeh. przyczyniaja sie

do zwloki. Z tego powodu uprasza Komisya. azeby Wys. Wy-
dziat krajowy ^adat od Swoich pracownikow zakladania map nie

kredkamj, lecz farbami wodnerai, a przynajraniej zaznaczania gra-

nic formacyj ostreroi liniami wykonanemi olowkiera lub piorem.

Mechaniczna trudnosc, polegaj^ca na tem, ie mapy szczegoJowe,

ktore ZakJad geograficzny do u^ytku ogolnego wydaje, wykonane

sa na papierze drukowyiu. latwo obejsc czy usunac sie daje; nio-

zna bowiem mapy te, na z^danie, otrzymac wykonane na papie-

rze do pisania (Honfpnpier). a takze papier drukowy mozna

bez trudnosci przygotowac do pokrywania go farbami wodnemi.

Co do rewizyi korrektowych odbic map nadsytanych przez

Wojskowy Zaklad geograliczny, to Komisya zar^ezyc wprawdzie

moze, iz od funkcyonaryuszow swoich. ktorym rzecz te poleci,

domagac sie bedzie jak najwiekszego pospieehu w praey i z pe-

wnoseifj, nie narazi sie na zarzut opozniania wydawnictwa, z dru-

giej jednak strony zwrocic musi uwage Wys. Wydziatu krajowego

na to, ze rewizysi t.^ zajmuja si§ takze autorowie map. za ktorych

Komisya nie zawsze odpowiedzialnosc na siebie wziac raoze.



Oddanie wydrukowanych map do ui;ytku publicznego zaleiy

wreszcie od wydmkowania w odpowiednim czasie nale:^acego do

map tekstu. Bywa i w tej rzeczy powod do zwloki. Nie uwzgl^d-

niaj^c tak wyj^tkowych okolicznosci, jak przy zeszycie pierwszym,

do ktorego dwdch map nie autor, ale, po jego smierci, inny czlo-

nek Komisyi zmuszony byt tekst napisac, — liczyc si§ jednak

trzeba z tern, ze autorowie map z reguiy dopiero po ick wyko-

naniu pisac b§da tekst. Mo^e to potrwac czas di'uzszy, jezeli —

jak n. p. przy mapach W. X. Krakowskiego — wypadnie auto-

rowi w tekscie uwzgl^dnic obszernq, dawniejsz^ literature, a zara-

zem tak^ obrayslec form§, ai^eby tekst z jednej strony nie daJ

powodu do zarzutu powierzchownosci, a z drugiej strony nie przy-

brat rozraiarow i formy nieopowiedniej dla tekstu, b^d.'^cego w za-

sadzie tylko objasnieniem mapy. Jest rzecza stosowmi domagae

sie od autorow map geologicznych, a:^eby rownoczo^nie z mapanUj

a przynajmniej bezposrednio potem, skJadali tak;^e tekst odpovvie-

dni. W zasadzie postanowiono nawet, ze mapy oddaje sie do

druku dopiero wtenczas, kiedy tekst do nich znajdzie si^ w r§-

kach Wys. Wydzialu krajowego ezy Komisyi. W niektorycn

jednak przypadkach odst^pienie od tej zasady okazad si§ moie

korzy.stniejszera dla post^pu wydawnietwa; wtedy mianowicie, je-

zeli jest uzasadniona nadzieja, ^e w czasie potrzebnym na wy

drukowanie map tekst zostanie napisany i wydrukowany.

Obecny stan wydawnietwa Atlasu jest nast§pujacy:

Wydano zeszyty 1-szy, 2-gi i 4-ty wraz z tekstem.

Mapy zeszytu 3-go sa wydrukowane, druk tekstu }ni si§

rozpoczaJ.

Z zeszytu 5 go (mapy Biata-Bielsko, ^ywiec, UJsoly, Makow,

Tymbark-Rabka) otrzymata Komisya pierwsza korrekte czarna;

korekta ta, przejrzana przez Komisyi i przez autora, postana z<>'

staJa do Wieduia d. 27 pazdziernika b. r. — Tekstu do tego

zeszytu nie otrzymata Komisya od Wys. Wydzialu krajowego

dotychczas.

Z zeszytu 6-go eztery mapy: Gorlice-Grybow, Muszyna-Bar-

dyow, Jasto-Dukla, Ropianka, oddane c. k. Wojskowemu Zakla-

dowi geograficznemu w styczniu b. r., nadeszty w pierwszej kor-



rekeie d. 9 pazdziernika b. r i oddane zostaJy auto

zyi. Piata mapa do tego samego zeszytu nalezuea

Laborcz, oceniona przez Prof. J. Niedzwiedzkiego i

misyi 13 b. ra., znajduje sie obecnie w r§kach auti

KSzajnochy, ktory w niej iiia jeszcze granice jediiej

kJculiiiej zaznaczyc. — Do tego zeszytu brak r.nviii

snia, a trzy pozostale : Szezurowiee, Brody, ZJocz(Wv, d. 2S pa-

zdziernika b. r. Tekst do dwoch z tych map: Brody i Zloczc'iw.

zJozony dawniej Komisyi, wziaJ autor, Prof. M. Loinnieki. do

przerobienia i pot^czenia z tekstena pozostalych pieciu map.

Do zeszytu 8-go przygotowane sq, vv czarnym druku mapy
wykoiiane przez Dra Teisseyrego : Zatozce, Tarnopol, Trembowla,

Podwoloczyska, Skatat-Grzymaiow. Mapy te znajduja si§ obecnie

w r§kach Prof. J. Niedzwiedzkiego, ktory z ostateczn^; ich ocenq,

wstrzymac sie musial dla braku tekstu. Dr. Teisseyre ziozyl ju^

jednak Koraisyi dwie czesci tego tekstu i prawdopodobnie dostar-

czy w najblizszym czasie cz§sc jego trzecia i ostatnia.

W sklad zeszytu 9-go wejda mapy Podola wykonane przez

Prof. F. Bieniasza : Pomorzany, Brzezany. Buczacz-Czortkow, Ko-

pyczynce, Borszczow, Mielnica, Okopy. Cztery pierwsze z tych

map, wykonane kredkami, znajduja si§ w archiwura Komisyi;

uzupehiieniem ich na podstawie tegorocznej wycieczki i przeryso-

waniem zajraie si§ Prof. F. Bieniasz po wykonaniu map: Borsz-

czow, Mielnica i Okopy, nad kt6remi wJa^nie pracuje.

Przewodnicz^cy Komisyi fizyogr. akad.

Dr. Kreutz (m. p.).

W maju b. r. otrzymaia Komisya nastepujac^ odezw§ Wys.
Wydziatu krajowego:

L. 19298. Odezwa. Niniejszem zawiadaraiaray Szanowny
Zarzad, ie Sejm krajowy przeznaczyt do rozporzadzalnosci Wy-
dziaiu krajowego w roku biez^cym jako poz. 52 c. „budzetu

krajowego" dla Akademii Umiejetnosci w Krakovvie na wydanie



Atlasu geologicztiego wraz z tekstem kwot§ 2.500 zt. w. a. i odno-

Bnie do sprawozdania Koraisyi fizyograficznej akademickiej w Kva-

kowie z dn. 26 listopada r. z. L. 1049 upraszamy o zakomuni-

kowanie Wydzialowi krajowemu sprawozdania tej Koraisyi

st§pie wydawnictwa i o terminie, w jakim poszczegolne zeszyty :

beda nam przedio^one i fundusz na ten atlas przeznaczony

dziemy mieli wyplacic. W zalatwieniu sprawozdaii fizyograficznej J

akademickiej Komisyi z dn. 10 i 14 czerwca r. z. 1. 44

powziq;i Wydzial' krajowy uchwate zawarta w odezwie i

z dnia 16 czerwca r. z. L. W. 2866H, dotyczaca zespolenia badai

geologicznych zarzadzonych przez Wydziai krajowy, z temi,

ktore zarzadza fizyograficzna Komisya. - Obj^cie wydawnictwft
;

Atlasu geologieznego krajn i przewodnictwa Komisyi fizyografica

nej przez Dra Kreutza , ktory od samego poczatku by!" czlon-

kiem kraj. Rady gomiczej, przyczyni si§ niczawodnie do zespolenia

prac wspomnianycb. — Dla ulatwienia pp. geologom ogolnego

o tycb pracacb sprawozdania, zostawia Wydziai krajowy mozno^

Komisyi geologicznej Rady gorniczej odbycia swego posiedzenil

w Krakowie. — Lwow, dnia 27 kwietnia 1894. Marszalek kraf

jowy zastepca Chamiec (nip.). Czlonek Wydzialu krajowego Savr

czak (mp).

Na pismo powyzsze wystosowaJa Komisya nastepuj^ca

powiedz

:

L. 57. W odpowiedzi na odezwQ Wys. WydziaJu krajoweg<^

z dn. 27 z. m. L. 19298 do Zarzadu Akademii Um., podpis

do sprawozdania udzielona, mam zaszczyt zawiadomic Wysoki

WydziaJ krajowy, ze Komisya fizyograficzna Akademii Ur
lecila na r. b.

:

1) Prof. M. Zjomnickierau szczegolowe geologiczne zbadanift

i zdjecie kartograficzne obszaru kraju objetego arku
,,8ZCzeg6}owej'' 1:75000 Jaworow-Grodek. Przy tveb

maja bye tez zbierane spostrzezenia co do 8tosunk*'i\v g.-^

jakich znajomosc przy rozpatrywaniu sprawy wodoeiagim^ luoglaby;

bye pozadanii, jakotez znajdywania si§ tam uzytecznych kopalir

gliny lub ilow dla podniesienia przemyslu



nejufo w poblizu stoliey kraju przydatnycli. Jako tenuiii /toiniia

tej mapy wraz z tekstein wyznaczono koniec b. r(»ku.

2) Prof. Bieniaazowi: zbadanie rozci^igloj^ci i kartd-raiicziiu

zdj^oie pasu formacyi brunatno-jurajskiej w Tatrach.

3) Prof. Zar^cznemu, ktory z ramienia komisyi tiz. jako

rzeczoziiawca wszedl do sktadu tutejszej Komisyi wodociagowej,

przyzwoli^a kredyt na podjecie robot wiertniczych
,
gdyby przy

praeacli tejze Komisyi nadarzyla si§ sposobnosc do rozstrzygniecia

wazuyeh kwestyj geologicznych, a rozstrzygniecie to byfo iiio-

zebnem tylko przez poprowadzeiiie badan poza granicQ Avskazana

wytacznie wzgl^dami na sprawe wodoci^gow.

tych zarzadzeniach zdaJem sprawe na posiedzeniu Komisyi

geologicznej krajowej Rady gorniczej w d. 3 b. m. Zarzadzenia

te uznano jako odpowiednie.

Stan wydawnictwa Atlaau geol. Galicyi w tej cliwili jest

taki, ze wyczekujeray nadeslania od Wysok. WydziaJu krajowego

dalszych arkuszy kari)ackich do korrekty i przygotowania do

druku; gdyi wszystkie arkusze, jakie byly w Komisyi, znajduj^i

si§ ju^ w druku i obawiam si§, iz w wydawnictwie dalszych ze-

szytow arkuszy karpackich nast^ipi przerwa. W wydawnictwie

arkuszy z rowniny galicyjskiej nie b§dz1e obecnie przerwy, gdyz

Prof. Bieniasz, ktory kolorowania swych naap z powodu zapalenia

ptuc, jakie przebyl, przez jakis czas zaniechac muaial, obecnie

je znow podejmuje i przed swyni wyjazdem i rozpoczeciera innej

pracy jeszcze tego lata wykonczy, a Prof. Lomnicki zapewnia

rowniez, ii 4 arkusze mapy przed wakacyanai Komisyi fizyogr. odda.

Obecnie z Atlasu geologicznego s^ w druku mapy nale^f^ce

do czterech zeszytow (razera map 22, z ktorych dwie ^ciagni§te

zostana w druku na 1 arkusz). — Na dokonczeniu jest druk

tekstu do 3 zeszytu.

Z zeszytu 5 (okolice Biatej, Zywca itd.) otrzymaia Komisya

1 korrekte i po rewizyi zwrocila j^ Zakladowi wojskowemu geogra-

fieznemu dn. 27 pazdziernika 1893 r. Rowniez przeprowadzono

korrekte 4 map nalez^cych do zeszytu 6 (okolice Grybowa,

Dukli itd), korrekt? t§ przeslano do Wiednia dn. 12 stycznia b. r.

Z zeszytu 7 cztery mapy, dawniej przestane do Wiednia, otrzy-

maia Komisya w pierwszej korrekcie i zwrociJa je dn. 4 marca

b. r. — Nie otrzymalismy dct^d korrekty: 1 mapy z zeszytu 6



(Lisko-Mezo Laborcz), 3 map z zeszytu 7, wreszcie 5 map two-

rzacych 8 zeszyt (wykonanych przez Dra Teisseyrego z polecenia

Komisyi fiz.) — Ogotem jest tedy w Zaktadzie wojsk. geogr.

map 13 jui; po pierwszej korrekcie, wszystkie wykonane z pole-

cenia Wys. WydziaJu kr. Mimo powolnego post§pu pracy w tyra^e

Zakkdzie, mozna przypascic, ze mapy te w bieiacym roku od-

bite zostana. Cena ich wynosic bedzie zapewne okolo 3.330 zt.

CaJa zatem kwota, przeznaczona przez wysoki Sejm w b. r. na

wydawnictwo Atlasu geologicznegO;, J^cznie z kwot^, z fundiisz6w

dawniej na ten eel otrzymanych pozostata i zloi^on^ w kasie Aka-

demii Um., moie okazad sIq niedostateczni^ , zwlaszcza jezeli Ko-

misya otrzyma i odda do druku tekst naleiacy do zeszytow wy-

konanych z polecenia W. Wydzialu krajowego, ktory to tekst

dotad Komisyi nie zostat oddany. W tych dniach upomni si§ Ko-

misya u c. i k. Wojskowego Zakfedu geograf. w Wiedniu o po-

spieszniejsze wykonywanie oddanych mu do druku map.

W Krakowie 8 maja 1894 r. Przewodnicz^cy Komisyi

Kreutz (m. p.).

Zarz^d Akademii Um. udzielil Komisyi nast^pujaca odezW§

Wys. Wydzialu krajowego:

L. 24475. Odezwa. W odpowiedzi na szacowna odezw?

Swietnego Zarz^du Akademii Um. L. 57 z dnia 9 maja r. ^

zawiadamiamy go niniejszem, ze zgodnie z wnioskiem Komisyi

geologicznej kraj. Rady gorniczej poruczy} WydziaJ krajowy w r.

b. zbadanie geologiczne, kartograficzne przedstawienie i stosowny

opis okolicy Wieliczki Dr. Prof. Szajnosze, okoliey Pilzna i Tar-

nowa c. k. radcy gorniczemu H. Walterowi, a okolicy StanisJa-

wowa, Kolomyi i ^niatyna Dr. Prof. Emilowi Dunikowskiemu.

Pod wyrazem okolicy rozumiemy arkusze siatki geologicznej wedle

podzialu Komisyi fizyografieznej.

Prof. Lomnieki nie podj^t si§ zadnych badan w roku bie-

z^cym, poniewai: ma dla Wystawy krajowej ukonczyc wzorow)'

zbi6r mineralogiczno - petrograficzny powiatu Iwowskiego. Lwoff

dnia 18 maja 1894. Marszaiek krajowy zast^pca Chamiec (nip-)'

Czlonek Wydziaiu krajowego Romanowicz (rap.).



Komisya fizyograficzna wystosowata nast^pujac-^ pro^b§ do

Wys. Wydzial'u krajowego.

L. 77. Komisya lizyogr. Akadera. ma zaszczyt niniej-

szem upraszad Wys. WydziaJ krajowy o przysfanie mapy geolo-

gicznej „Wola micbowa" (VII. 8 w siatce Atlasu geolog. Gali-

cyi, XXVI, 9 w mapie szczeg6towej Mon. austr. w§g.), celem

przygotowania jej do druku i dofaczenia do zeszytu 6 Atlasu

geologicznego, obejmujq,cego mapy : Gorlice - Gryb6w, Muszyna-

Bardyow, Jaslo-Dukla, Ropianka, Lisko-Mezo Laborcz, wykonane

przez Prof. Dra Szajnochg z polecenia Wys. Wydzialu krajowego.

Mapa wymieniona, zaj§ta zaledwie w czwartej swej cz§8ci,

pohiocno-wscbodniej, terenem galicyjskim , badanym geologicznie

przez Prof. Dra Szajnocbe, stosowne pomieszczenie znalezc moiie

jedynie w zeszycie 6 Atlasu. DoJaczenie jej do map dalej ku

wschodowi poloionych, bytoby, jezeli nio niemoi:ebnem, to w kai;-

dym razie przynajmniej z trudnosciami polqczonem, ze wzgledu

na to, ze badania terenu ku wschodowi poJo:^onego prowadziJ

inny autor, mianowicie Prof. Dr. Dunikowski. Razem zas z ma-

parai poloionemi ku polnocy i zachodowi , ktore dopiero w przy-

szJosei raajq, byd wydane, rowniez mapa ta miejsca odpowiedniego

znalezcby nie mogia
,

jest bowiem od nich odci§ti

wyzej mapami w sklad zeszytu 6 wchodzacemi.

Ze wzgledu na to, ie mapy zeszytu 6 oddane zostaly

ZakJadowi wojskowemu geograficznemu do druku cz^scia jeszcze

w styczniu 1893 r., cz§scia (mianowicie mapa: Lisko-Mezo La-

borcz) w styczniu r. 1894, tadziei: na to, ie cztery z tych map.

dawniej oddane do druku, otrzymaia Komisya w pierwszej kor-

rekcie jeszcze w pazdzierniku r. 1893, a c. i k. Wojskowy Za

ktad geograficzny niewatpliwie zechce, zado^d czyni^ic prosbie

pi-zedloionej mu przez Komisye, przyspieszyc znacznie wyda-

wnictwo Atlasu geologicznego Galicyi, Komisya fizyograficzna wi

zaszczyt upraszac Wys. WydziaJ krajowy o jak najrychlejsze przy

slanie wymienionej mapy, tak aieby przez ni^i nie opoznito si?

zbytecznie wydanie zeszytu 6 Atlasu.

Komieyi fizyogr.



Zarz^d i sktad Komisyi.

Na possiedzeniu administracyjnera w dn. 28 kwietnia b. r-

przewodniczacym Komisyi wybrany zostat podpisany, sekretarzera

Komisyi zas' na r. 1894 i 95 Prof. W. Kulczynski.

W Sekcyi zoologicznej Prof. Dr. A. Wierzejski zrzekl si§

tej godncsci dn. 19 maja b. r., i ponownego wyboru nie przyj^^l.

Sekcya obraJa dn. 20 t. m. swoim przewodniczacym na r. 1894

Prot. W. Kulczynskiego.

Komisya stracita w r. ubiegtytn przez smierc czlonka Her-

mana Lentza w Niwrze, ktory nalezal do grona Komisyi od czasu

jej zawiazania. vSp. Lentz zajmowal sie flora okolic Niwry i spo-

strzei;enia swoje ogJaszat w Sprawozdaniach Komisyi; na krotki

czas przed ^miercia zlozyt do Muzeum Komisyi swoj zielnik.

2 czlonk6w miejscowych przeszli pp. Rybinski, I. Stengel,

F. Tondera, wskutek zmiany raiejsca pobytu, na liste czJonk6flr

zamiejscowych.

W Krakowie dnia 1 lipca 1894 r.

Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej

Dr. F. Kreutz.

n.

Spis czlonkow Komisyi fizyograficznej akademickiej

w Krakowie.

1. Czlonko\A^ie miejseowi.

liasz Franciszek, Profesor Gimnazyum HI-

drowskiErnest, Docent Uniw. Jag., Prof- wy^;

szej Szkoly przemysbwej, Cztonek koresp. Akadeffiii

Umiejetnosci.

ulski Napoleon, Prof. Uniw. Jagiell., Czionek

czynny Akad. Umiej.



Dr. C z e r n y - S z w a r c e n 1) e r cr F r a n c i s z e k , Prof. Uniw.

W. F i s z e r Z y g m u n t , krajowy Inspektor rybactwa, Sekrc-

tarz Sekcyi zoologicznej.

Dr. G o d 1 e w s k i E m i 1 , Prof. Uniw. Jagiell., CzJonck czynny

Akad. Umiej.

W. G u s t a w i c z B r n i s t a w, Prof. Gimnazyum III.

„ Gutwiriski Roman, Prof, gimnaz. w Podgorzu pod

Krakowem.

„ JabloriskiWincenty, Dyrektor Seminaryuin uaucz

Dr. Jaworski W a I e r y, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell.

W. Je 1 s k i K n s t a n t y, Kustosz zbiorow Komisyi fiz., Se-

kretarz Sekcyi geologicznej.

Dr. K a r 1 i li s k i F r a n c i 8 z e k , Prof. Uniw. Jagiell., Cztonek

czynny Akad. Umiej., Przewodniczjicy Sekcyi meteo-

rologicznej.

„ Kreutz F e 1 i k s, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonck czynny

Akad. Umiej§t., Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej

i Sekcyi geologicznej.

W. Kulczyiiski Wladyslaw, Prof. Ginm. sw. Jacka,

Czlonek koresp. Akademii Um., Sekretarz Koniisyi

fiz., Przewodniczacy Sekcyi zoologicznej.

„ MayAndrzejjb. Dyrektor Szkofy realnej.

Dr. Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czfonck ko-

respondent Akad. Umiej^tnosci , Sekretarz Sekcyi che-

„ RostafiiiskiJ6zef, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny

Akad. Umiej., Przewodn. Sekcyi botanicznej.

W. Sadowski Jan N e p.

Dr. Sciborowski Wladyslaw, lekarz zdrojowy, Czlonek

nadzw. Akad. Umiej.

W. Stobiecki Stefan, Inzynier Wydz. Kraj.

Dr. S z a
i
n o c h a W J a d y s I a w, Prof. Uniw. Jagiell.

W. W a 1 1 e r H e n r y k, c. k. Starszy Komisarz gorniczy.

Dr. Wierzbicki Daniel, Adjunkt Observv. astron., Sekre-

tarz Sekcyi meteorologicznej.

„ WierzejskiAntoni, Prof. Uniw. Jagiell, Cztonek ko-

respondent Akademii Umiejetnosci.



Tadeusz.
an is law, Prof. Gimn. III.

; i M i c h a J , Czlonek nadzw. Akad. Umiej.

2. Czlonkov/ie zamiejseowi.

W.J. X. Andrzejowski Antoni, Proboszcz w Skale,

w pow. czortkowskim.

„ BartonecFranciszek, Inspektor gorniczy i hutniczjr

w Sierszy.

Dr. Berdau Feliks, Prof, emeryt w Warszawie.

„ Birkenraajer Ludwik, Prof. Szkoly rolii. w Czeriii-

chowie, Czlonek koresp. Akad. Um.
W. BJocki Franciszek, Adjunkt Szkoty lasowej we

Lwowie.

Dr. BJonski Franciszek, w Warszawie.

W. Bobek Kazimierz, Profesor gimnaz. w Przemyslu.

>,
J. Ks. Boeger Jozef, T. J., w Tarnopolu.

„ baron Brunicki Adolf, w Lubieniu.

„ n BrunickiJulian,w Podhorcach.

„ Bukowski aeiza, w Wiedniu.

„ C h t a p o w s k i F., Przewodniezacy Wydziaiu przyr. w Tow.

Przyj. Nauk w Poznaniu.

Dr. Ciesielski Teofil, Prof. Uniw. we Lwowie.
W. Clans Edward, urzednik arcyksiaT^^cy w Zywcu.

„ Cofalka Julian, Iniynier g6rniczy w Jaworzniu.

„ CzarneckiJan,w Kaczan6wce (poczta PodwoJoczyska).

Dr. Czerkawski Julian, lekarz prakt. we Lwowie, b.

Delegat do Rady Panstwa.
W. J. Ks. Cze^owski Romuald, Czl. T. J., w Tarnopolu.

JE. hr. Dzieduszycki W I o d z i m i e r z , b. Marszalek

krajowy, Czlonek koresp. Akad. Umiej., we Lwowie.

W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie.

„ Dziedzielewicz Jozef, c. k. Adjunkt Si^dowy w Ko-

„ EichlerB. w Miedzyrzecu.



W. Engel Adolf, Starszy nauczyciel Seminaryiun nauczy-

cielskiego w Rzeszowie.

„ G i e r m a n s k i P i o t r, w Tarnopolu.

„ GuAkiewiczLeon, Prof, gimnazyalny w Wadowicach.

„ HahnFranciszek, Dyrektor Szkoty wydz. w Bochni.

„ H a n k i e w i cz W 1 d z i m i e r z, urz^dnik Dyrekeyi skarbu

we Lwowie.

„ Hawrysiewicz Julian, Nauczyciel w Oiydowie.

„ Huckel Edward, we Lwowie.

Dr. Jachno Jan, Prof. Seminaryum nauczycielskiego w Stani-

siawowie.

W. Jacobi Leopold, Nauczyciel w Pilznie.

Dr. Jaworowski Anton i. Prof, gimnazyalny we Lwowie.

W. Kontkiewicz Stanis^aw, Dyrektor kopalni w Da-

browie.

„ KolbenheyerKarol, Prof, gimnazyalny w Bielsku.

„ KotulaBolestaw, w Insbruku.

„ KrawczykJan, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

Dr. Krzy^anowski Karol, w Libuszy.

W. Leigert Jozef, lesniczy w Wildenthal (poczta Kol-

buszowa).

„ LemochLew, Prof, wyzszej Szkoly realnej w Stryju.

J,
LempickiMichal, Dyrektor gorniczy w Sielcach.

„ LomnickiMaryan, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

„ M o n t r e s r W } a d y 8 1 a w, w Kozinie.

„ NawratilArnulf; Inspektor przemysJowy we Lwowie.

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkol'y politechnicznej we

Lwowie, Cztonek czynny Akad. Umiej.

„ Nowosielski Franciszek, Nauczyciel gimnazyalny

w Samborze

Dr. Olszewski Stanislaw, b. Asystent katedry mineralo-

gii w Uniw. Jagiell., Miernik gorniczy zaprzysi^gly

w Gorlieach.

W. Ossowski Godfryd, w Tomsku.

„ J. X. Pod olin ski Mir on, Kanonik w Przemyslu.

„ Przybylowski Stanistaw, w Krzywor<5wni (poczta

U^cieryki).



W. PrzybysUwskiWJadyslaw, w Czortowcu ^pow. ho-

roderiski).

Dr. R a d z i s z e w s k i B r o n i s t a w, Prof. Univv. we Lwowie,

Czionek czynny Akad. Umiej.

„ Raciborski Maryan, w Monaclnum.

„ Ralski Jan, Naucz. ginmazyalny w Tarnowie.

„ RehmanAntoni, Prof. Univv. we Lwowie.
W. RomerKonstanty, wlasciciel dobr w Jodlowniku.

„ J. Ks. Roszek Wojciech, Proboszcz w Poroninie.

„ Rybiiiski Michat.

„ Satke Wladystaw, w Tarnopobi.

„ Sc h wetter Tom a sz, urz^dnik gospodarczy w Bohorod-

czanach.

Dr. Siemiradzki J<5zef, Docent Uniw. we Lwowie.
W. Sl6sarski Antoni, w Warszawie.

„ SJawinski Marcel i, urz^dnik przy c. k. urzydzie tele-

graficznym w Kol'omyi.

„ Stengel Ireneusz, w Wiedniu.

„ Strzelecki Henryk, we Lwowie.

„ StrzeleekiOkszaStanisiaw, Radca gorniczy w Wie-

„ Suszyeki Zenon, w Dukli.

„ Syroczynski Leon, Inzynier gorniczy przy Wydziale

krajowym we Lwowie.

„ J. Ks. SzmerykowskiJan, honorowy Radca konsysto-

rza, Proboszcz w Peczeniiynie
Dr. SznablJan, w Warszawie.
W. Stolcman Jan, w Warszawie.
Dr. SzyszyTowiczIgnacy, Profesor wyzszej .szkoly rolni-

czej w Dublanaeh.

„ TeisseyreWawrzyniec, Docent Uniw. w.^ Lwowie.

W. Tc

slawowie.

Trejdc

Prof.

Warszawie.

„ Trochanowski Karol, Nauczyciel Szkoty rolnicJseJ

w Czernichowie.

;, TurczyiiskiEmeryk, Profesor gimnazyalny w Droho-



W. T y n i e c k i W } a d y s J a w, Prof. SzkoJy gospodarstwa laso-

wego we Lwowie.

Dr. Uhlig Wiktor, w Pradze.

W. U z n a n s k i Adam, wtasciciel dobr w Poroniiiie.

„ W aj g i e 1 L e o p 1 d, Prof, gimnazyalny we Lwowie.

„ WaJecki Antoni, Konserwator gabinetu niineralogicz-

nego w Warszawie.

Dr. Wj^sowicz Dunin Mieczystaw, Decent Uniw. i Szkofy

politechnicznej we Lwowie.

W. Werchratski Jan, Prof, gimuazyalny we Lwowie.

„ J. Ks. Wojtowicz Leo, Proboszcz grecko - katolicki

Dr. Wotoszczak Eustachy, Profesor Szkoty politechnicznej

W. Wyczynski Jozef, In^^ynier gorniczy w Traskaweu.

„ J. Ks. Zaborski Wtadyslaw, Czf. T. J., w Tar-

Dr. Zapalowicz Hugo, w Wiednia.

W. Z n a t w i c z B r o n i s J a w, redaktor Pami^tnika fizyogra-

ficznego w Warszawie.

Dr. Zuber Rudolf, Docent Uniw. we Lwowie.

Obr6t funduszow Komisyi fizyograflcznej akademickiej

w roku 1893.

Docliod.

Zasilek z fundusz6w Akadeniii Uraiejetnosci

Wydatki.

a) Koszta wydawnictw.

L Druk Sprawozdan Komisyi ....
2. Tablice litografowane do Sprawozdan .

Do przeniesi'



Zt w. a.

Z przeniesienia . . 1287-53

Cynkotypie do Sprawozdan "7-30

Czesne Autorom rozpraw zamieszczonych w Spra-

wozdaniach -^^""^^

Brosziirowanie odbitek 3-85

Ka/.em .
1332-43

h) Potrzehy Sehcyj.

6. Sekcya meteorologiezna 511-00

7. Sekcya botaniczna 3OO-00

8. Sekcya zoologic 300-00

Sekcya geologiczna . . .
3Q0aX)

Razem . 1411-00

c) Koszta urzqdzenia i utrzymama Muzeuni i pracowni, oraz

koszta powiekszenia zbiorow.

10. Zakupno ksiazek do oznaczania zbiorow .... 202'4«

11. Oprawa ksi^^ek
^"^

12. Druk projektu regulaminu dla Muzeum .... lO'W

13. KoBzta Tiporz^dkowania i oznaczania zbioru chrzasz-

czow \ .

141-65

14. Oszklenie szafy na owady 21-00

15. Potrzeby i naprawy w Muzeum 25-5o

16. Transport zbiorow i ksiazek IS^^

17. Paki na raateryaJy geologiezne 25-30

18. Remuneracya kustosza •
600-00

19. Porzadkowanie zbior6w geologicznych 160'^

20. PosJuga 33-11

21. Rezerwa na zakupno zbiorow s. p. Prof. A. Wagi. 523
;]^

Razem .

175^'^'

d) Koszta administracyi.

22. Porto 2-06

23. Potrzeby kancelaryjne '^'^

24. Remuneracya sekretarza 3(y>Q0

Razem .

304-?!



e) NiedohoT z r. 1892 .... 4906

Zestawienie wydatkow.

1. Koszta wydawnictw 1332-43

2. Potrzeby Sekcyj 1411-00

3. Koszta urzadzenia i utrzyraania Muzeum i t. d. . 1755'17

4. Koszta adrainistracyi 304*7

1

5. Pokrycie niedoboru z r. 1892 49-06

Suma wydatkow . 4852-37

Porotvnanie tcydatkow z dochodami.

Dochod . . 4881-00

Wydatki 485237

Pozostaje . 28-63

wyraznie: dwadziescia osin ztotych szescdziesiat trzy centy, ktore

w rachunku z funduszow Komisyi za rok 1894 jako do-

chod zamieszozone b§da.

Obrot funduszow Sekcyj.

a) Sekcya meteorologiczna.

Dochod. n. w. a

Z funduszow Komisyi otrzymaJa Sekcya w r. 1893 . 511-00

Wydatki.

1. Niedob6r z roku 1892 0-94

2. Redukcya, obliczenie i odpisanie do druku spostrze-

zen nadeslanycb w r. 1893, oraz korrekta drukdw

odbitych w r. 1893 24000
3. MateryaJy pismienne 2-82

4. Porto od korespondencyi, formularzy oraz przesylki

narzedzi . . . . 5;50

Do przeniesienia . . 760-26



Lk przeniesienia

5. Sluzacemu za cabroczn^ iis}ug§ 10 zl. oraz na

drobne wydatki 0-74 zt

6. Zasiiek Drowi D. Wierzbickiemu na objazd stacyj

meteorologicznych

7. Zasiiek Drowi Birkenmajerowi na badania magne-
tyczne w Tatrach

Suma wydatkow .

h) Sekcya botaniczna.

Dochod.

Z funduszow Koraisyi otrzymaJa Sekcya w r. 1893

Wydatki.

1. Zasilek Prof. Gutwinskiemu na badanie gtonow .

2. Zasilek Drowi Woloszczakowi na wycieczke flory-

styczn^

Suma wydatkow

c) Sekcya zoologiczna.

Dochod.

Z funduszow Komisyi otrzymala Sekcya w r. 1893

Wydatki.

1. ZasiJek Prof. Bobkowi na badanie muehowek . .

2. Za8i*ek p. J. Dzi^dzielewiczowi na badanie sieciarek
3. ZasiJek p. J. Nusbaumowi na badanie rob;ik6w .

Suma wydatko

d) Sekcya geohgiczna.

Dochod.

tunduszow Koraisyi otrzyraaJ'a



Wydatki. ZJ. w. a.

1. Zasiiek Prof. Bieniaszowi na wycieczke geologiczii^ 150-00

2. ZasiJek Drowi W. Szajnosze na wycieczk^ geolo-

giczn^i 150QQ

Suma wydatk6w . SOO'OO

W Ki-akowie dnia 30 marca 1894 r.

Dr. F. Kreutz.

IV.

Stan funduszu przeznaczonego na zakupno narz§dzi

meteorologicznych dla Sekcyi meteorologicznej Komisyi

flzyograficznej z koncem roku 1893.

Zl. w. a.

Dochody.
1. Stan funduszu z koncem roku 1892 (zob. Sprawozd.

Kora. fiz. Tom 28 str. XXXV) 94-57

2. Za odprzedane Drowi Wierzbickiemu zbiornik i miare

do opadu, skrzynke i 2 pudelka na termometr . 789
3. Za odprzedana mechanikowi Freundovvi rurke baro-

metryczna rt§cia wypetniona 7-10

4. Procent nalei;ny w powiatowej Kasie Oszcz§dnosci

po dzieii 1 stycznia 1894 3-27

Wydatki.
1. Stolarzowi Galuszce za 2 skrzynki na zbiorniki,

2 pudeJka na raiary i 2 na termometry vvedle

rachunku

2. Mechanikowi Zieliiiskietnu za 3 termoraetrv . . .

3. Blacharzowi Markusowi za 4 zbiorniki na opad .

Razem

Zostaje zatem dn. 1 stycznia 1894 81 '43

wyraznie O^mdziesiat jeden zlotycb i 43 centow wal.

austr., ziozonych w powiatowej Kasie Oszcz^dnosci

w Krakowie na ksiazeczke Nr. 9550 Tom XX str. 421.

Krakow, d. 6 stycznia 1894 r.

Prof. Dr. KarlUshi

Pizewodniczacy Sekcyi meteor.

31.40



Stan zbioru narz§dzi meteorologicznych Komisyi fizyo-

graficznej z koncem roku 1893.

A) Wediug spravvo^dania Komisyi za rok 1892 (Tom XXVIII

str. XXXVI) Stan zbioru narz^dzi z koAcem roku 1892 byJ na-

st^puj^cy:

a) Aneroidow, sztuk

b) Barometrow dwuramiennyeh

c) Zawieszadet do tychie .

d) Zawieszadto do baroraetru naczynkowego

e) Termometr z podziaJka R^auraura . . .

f) Termoraetrow z podzialka stustopniowa .

g) Zbiornikow deszczomiarowycb metrycznych .

h) Miar szklanych do opadu, metrycznych .

i) Rurek barometrycznych wypelnionych .

k) Rurek barometrycznych niewypetnionych

B) W roku 1893 dokupiono:

ad i) Termometrovv z podziaJk^ stustopniowii . . 3

ad g) Zbiornikow deszczomiarowych metrycznych 4

Ubyio zas: 1) wskutek zuzycia:

ad f) Termoraetrow z podziaJka stustopniowa . . 2

ad g) Zbiornik deszezomiarowy metryczny ... i

2) wskutek odprzedai^y;

ad g) Zbiornik deszezomiarowy metryczny ... 1

ad h) Miara szklana do opadu, metryczna ... I

ad i) Rurka baroraetryczna wypeJniona .... 1

Doliczywszy przybytki, a odliczywszy u])ytki, pozostato z kon-

cem roku 1893 jako wlasnosc Komisyi:

a) Aneroidow sztuk 2

b) Barometr6w dwuramiennych 9

c) Zawieszadet do tychi;e 5

d) Zawieszadio do barometru naczynkowego . . I



e) Terraomotr /- M3(lzialk;i 1 rannui

f ) Termometrow z podzialk I StUSt(

g) Zbiorjiik6w deszczomiarowych 1

h) Miar 8zklanyc h do oparl 1 nietr

i) Rnrek baronietrvcznvoli wvpeln

k) Rurek baroine trvc-znyrl, iiunvvp

Nastopujaca tab Ika ^v^k: y.ujc.. -•

snosc Koniisyi znajduj e, oddana czy to

chowania

:
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MATERYAEY

do fizyografii krajowej.

Materyaly zebrane przez sekcye meteorologiczna.



Wypadki spostrzezen meteorologicznych

dokoDanycli w Galicji w roku 1893,

y. c. k. Obserwatoryum astron. krakowskiem

pod nadzorem Prof. Dra Karlinskiego,

Wroku 1893 otrzymala Komisya fizyograficzna c. k. Akadeniii
Umiej§tnosci w Krakowie spostrzeienia meteorologiczne z 37 miejsc
nastepujVych: z Bielska (na Szlasku), Zywca, Wadowic , Zawoi,
Czernichowa, Krakowa, Poronina, Wieliczki, Bochni, Szczawnicy,
Krynicy, Tarnowa, Pilzna, Rzeszowa, Smolnika, Sanoka, Jarosta-
wia, Przemy^la, i^orany, Chyrowa, Z^awrowa, Starego Miasta, Turki,
Sambora, Podmanasterka, Komarna, Stryja, Lwowa (z Politecbniki),
Dublan, Sokala, Bohorodczan, Delatyna, Jagielnicy, O^ydowa, Krzy-
worowni, Koloroyi i Tarnopola.

Tablica nastgpuj^ca podaje poloienie geograficzne powy^szych
37 miejbc, icb wzniesienie nad poziom niorza w metrach, oraz na-
zwiska Szanownych PP. Obserwatorow. Wzniesienia stacyj nie-
zaopatrzonych w barometry s^ tyiko przyblizone.

•sSi

i.Zywiec . .

!. Wadowice

kZawoja . .

W. K. Kolbenheyer, prof.

gimnazyalny.
N.E. Claus, urzednikarcy-
ksi^zecy.

N. L. tfUiikiewicz
,

prof.

i

W. Fr. Krysta

|W. Dr. L. Birkenmajer,
prof. Szkoly Rolniczej.

Obserwatoryum aatronom.

I
c. k. Uniwersyteta.

i

W. Fryd. Kallay , naucz.

,>zkoh- snycerskicj.



xSzczawnics

i.Krynica .

5. Pilzno . .

28. Lw6w (Polit.)

'

29. Dublany . .

'elatyn .

agielnica

Dhigosc

Greemvicl) l^nhuLn in
> H b:

.7~5'
49" 59' .;« '

20 26 49 58 ,,6

49 23 4SJ

;; _^

5o .

49 59

50 ,

586

3.9

204

36r,

2. 54 49 ^4 5o.

23 I

25 ,3 :!:

?d8

'

49 i5

377
,

276

I I :i:
3.S

54 38

48 47

48 32

H45 3oo

W. K. Mialovich, c.

dnik g6rniczy.

W. Fr. H.hti, dyrektor

szkoly wydzialowej.

JP. W. Wojakowski, ura

dnik zdrojowy.
JP. \V. Seidler, hziebi

zakladii zdrojowego.

>J8c.iJX:K.Jaworski

V. P,ryk, kierowBik

'Tvohryn, nauczyciel



Miejsce

spostrzeien Greenwich p6lnocna

ill

Nazwiska Obserwatordw

34.04yd6w . . .

35. Krzywor6wnia

36. Kolomyja . .

37. Tarnopol . .

24" 49'

24 54

25 36

490 58'

48 .0

48 32

49 36

545

290

^cz'^'cidTKow^^
W^St^'przS^yl^S wia-

w*Tri,c..,i„.
iynier powiatowy.
W JX.J.Boeeer.Tow.Jez.
iWl.Satke,dyr.szk.4eh.

Z wymienionych 37 stacyj trzydziesci dwie nadeskJo spo-

strzei;enia cabroczne , dwie (Tarnow i Jaroslaw) z 1 1 miesi^cy,

dwie (Poronin i Lomna) z 8 miesi§cy i jedna (Sambor) z 3 mie-

si§cy. Odebralismy rowniei: spostrzezenia z trzech miesi§cy (luty—
kwiecieri) z Dembowy, atoli, ze tamtejsza stacya istniec przestaJa,

przeto jq, tutaj zupelnie pcmin^lismy. Od stycznia do konca maja
byto czynnych stacyj 36, w czerwcri i lipcu 35, w sierpniu 33,

we wrzesniu 34, od pazdziernika do konca roku znowu 36.

Z nadesJanych spostrze^en podajemy, podobnie jak w latach

poprzedzajacych, obliczone i synoptycznie zestawione:

1. Ciep}ot§ powietrza z 36 miejscowosci, z ktorych 32

jest kompletnych. Podane s^,srednie, dzienne i miesi^czne, wyra-

^one w stopniach Celsinsza. Srednie dzienne sa zwyklemi sredniemi

arytrnetycznemi ze spostrze^eA wykonanych o godzinach wymienio-

nych w naglowku pod nazwiskiera ka^dej stacyi, srednie te zatem

sa bez iaduej redukcyi do srednich 24 - godzinnych. Podobnie^

i Srednie miesigczne sa tylko sredniemi arytrnetycznemi ze srednich

dziennych. Pod Sredniemi miesi§cznemi umieszczone s^ maxima
i minima miesieczne cieploty, i to absolutne z Bielska , Krakowa,

Szczawnicy, Lwowa, Dublan, Sokala i Tarnopola, z innych zas

stacyi wedlug odczytan o godzinach doi^trzeien
;

pod maximami
; „.;„: •

pQ^g^jjg gg^ fj^J^[^ ^ ktorych byJy dostrze^onemi. ^"-

'edniV '
"""" '^'

*vki termometr6w, zgledniH sami PP. Obserwa-

2. Cisnienie powietrza z 14 miejscowosci (z 13 calo-

roczne) sprowadzone do 0« C. i wyraione w miUmetrach, a w szcze-

golnosci: srednie dzienne arytmetyczne otrzymane ze spostrze^en

wykonanych o godzinach wymienionych w nagtowku pod nazwi-

skiem kazdej stacyi; dalej srednie miesieczne, oraz maxima i mi-

nima ci^nienia powietrza w ka^dym miesiacu z dodaniem dni i naj-

bliiiszych godzin , w kt6rych byty zauwaione ; absolutne maxima
i minima s^ tylko z Krakowa. Stale poprawki baroraetrow, podane



[6]

czyto w rocznikach z lat poprzedzajacych, czy w niniejszyra pm
Dra Wierzbickiego na kilku stacyach wyznaczone, rownie jak po-

prawka barometru w Czernichowie przy spostrzeieniach ze stycznis

i lutego 1893 zanotowana a + 1 mm. wynoszaca , nie zostalj

w tabelarycznych wykazach uwzglednionemi.

3. Kierunek wiatru sredni dzienny z 33 stacyi (z29(a

Joroczny), oraz liczb§ dostrze^.onych kierunkow poszczegolnych i cisi

Znaki na oznaczenie kierunku wiatru uiyte pozostaJy bez zmianj.

Znaczy wi§c N wiatr polnocny, NE poinocno-wschodni, E wschodm

SE poJudniowo-wschodni, S potadniowy, SW poludniowo - zachodni

W zachodni, NW poJnocno-zachodni, cisze, a kreska pozioma brak

kierunku wiatru w nadesfenych Bpostrzei;eniach. Wiatry silne uwy-

datnione s^ pismem grubszem.

4. Stan zachraurzenia nieba, sredni dzienny i mifr

sigczny z 35 stacyj (z 33 caJoroczny). Srednie podane sa wedie

ogobie przyj^tej skali idf^cej od 0-0, co znaczy niebo zupetnie oi

chmur wolne, a^ do lO'O, co oznacza niebo calkiem zachmurzont

5. Op ad mierzony w 37 miejscowosciach, z kturych 32 m-

desJaJo poniiary cabroczne. W szczegolnosci zas, podana jest wy

razona w milimetrach kazdodzienna wysokosc warstwy wody, oi*

w tejze raierze wyrazona suma opadu w kaiidym miesijicu. Znak*

oznacza deszcz, ^ snieg, 4» zamiec snie^.n^i, A krupy, ^ gr*^

K burz§ z grztnotami i blyskawicami , < btyskawic§ bez grzmoti

^ mgle. Jezli dla braku miejsca w kolumnie nie mozna bylo f
dac wsz^Tstkich przez obaerwatora zapisanyeh zjawi.sk, to w takiu

razie opuszezano znak deszczu lub mgly'. Najwi§cej jeduak n»

jednostajnosci w wykazach codziennego opadu pochodzi z roznicj

godzm, okt(5rychPP. Obserwatorowie opad mierzyd zwykli; zf
mi^dzy mierzacych go rano

,
jedni zapisuja takowy na dzien F

przedzajacy, drudzy na dzieii pomiaru.

Nalei^ce do tego dzialu gradobicia zaszle w r. 1893 ^

stawione zostaiy osobno, podobnie jak w latach ubiegJych ?««<

W. Dra Wierzbickiego.

W nast§pujacej tablicy podajeniy, podobnie jak w latach abi^

gJych z owych stacyj , kt6re nadeslaJy spostrze^.enia caloroezne

1) cieplotQ srednia roczn^ wyr6wnan^ (do 24-,i^<'(«
za pomoc^ poprawek podanych w sprawozdaniach poprze.lzaJacyC;^

2) roczn^ sum§ opadu atmosfcrycznego, 3) cisnien''
powietrza srednie roczne z uwzgl^Jdnienrem poprawek b*

rometru, badzto dawniej, badz w roku 1893 wyziiaczonvch. P'

prawki te wynoszfi: w Bielsku i ^ywcu —01 mm w Wadowicact
LAvowie (Politechnika) i Sokalu —0-3 mm w IW-lmi i

Jarosla^^
—0-6 - . ; - rw.

blana<



Miejsce Ciep^ta O^pad
CidDienie

powietrza

3.' vfa'dowice '. '.

+ 7?2 1002^0 731-5

7-8 1125-4 730-1

737-8

4. Zawoja .... 6-5 1183-3
5. Czernichdw . . 7-3 760-0 741-9

6. Krak6w . . . 790-2 742-5

7. Wieliczka . . 840-3
8. Bochnia . . . 76 7.52-4 747-2

9. Szczawnica . . 1102-9 718-1

}?:?sr. ::•
5-7 9565 710-2

71
703-7

13. Smolnik . . . 6-2 789-5

14. Sanok .... 6-5 12103
15. Jaroslaw . . . 70
16. Przemysl . . . 8-5 446-1*

17. Chyrdw . . . 1071-2

1& Lawr6w . . . 5-9 854-5

19. Stare Miasto . 7-2 924-7

20. Turka .... 947-8 713-5

1037-1

22. Komarno . . . 692-7

23. Stryj 7-4 928-3

24. Lw6w (Polit.) .
1318-9* 731-3

25. Dublany . . . 6-9 910-3 738-0

26. Sokal .... 6-5 984-3* 743-2

660-3

28. Delatyn . . . 10111
29. Jagielnica . . 67 499-9*

30. Oiyddw . . . 7-3 6300
31. Krzywordwnia 6-3 8842
32. KofSmyja . . 842-0

33. Tarnopol . . . 60 717-4 731-9

W porownaniu z rokiem 1892 by2a ^rednia roczna ciep Jota
niisza, w zachodniej cz^sci kraju w przeci^ciu o przeszlo 0"6.,

we wschodniej o 0<>9 C; opad atraosfery czny by} w calym
kraju wi^kszym, a w szczegolno^ci w zachodniej jego czesei

w przeci^ciu o 192 mm., we wschodniej w przeci§ciu o 238 mm.
Nadmierna ilosc opadu daly stacye we Lwowie i Sokalu, pierwsza
o 476, druga o 463 mm. wieksza niz w roku ubiegJym; natomiast

nieprawdopodobnie malym opadem odznaczaty si§ stacye Przemysl
i Jagielnica. Cisnienie powietrza w przecieciu rocznem maloco si§

ro^nilo od cisnienia w r. 1892.

NadesJane spostrze^enia badz w oryginalaeh, b%di w odpisach,

z wyjatkiem przeznaczonych do Wysokiego WydziaJu Krajowego
we Lwowie i do c. k. Zakladu meteorologicznego centralnego we Wie-



zostaJy do przechowania w aktacli Komisyi %(
graficznej. J

Skladaj^c najpowinniejsze dzleki wszystkim PP.^ Obserwab

rom za ich gorliwe i bezinteresowne wsp6Mzialanie
,
jak niemni

Wysokiemu Wydzialowi Krajowemu za kskawe udzielanie M
spostrzezen wykonanych w dorzeczu g6rnego Dniesti-u, mam sol

za miiy obowiazek podziekowac rdwniei; na tern miejscu W. Pi

fesorowi Dr. Dziwinskiemu zarzadzaj^cenni Obserwatoryum c.

Szkoty Politechnicznej we Lwowie , za jego zawsze chetn^ i ^
teczn^ pomoc we wszystkiem co si§ odnosi do stacyj meteonffl

^

gicznych we wschodniej cze^ci kraju. :

'Redukcye i obliezenia, o ile takowych sarai PP. Obserwajj

rowie nie wykonali, rownie jak odpisywania spo8trzei:eA do druW

wykonal i ^mudn^ korrekt^ druku przeprowadzit cztonek Komisf^

adjunkt c. k. Obserwatoryum astronomicznego Dr. Wierzbicki.

Krak6w d. 6. czerwca 1894.

Prof. Dr. KarliAshi

Porowiiaiiia barometrow.

Z polecenia Komisyi fizyograficznej odbyl podpiaany w ci^

lata 1893 przeglad 9ciu stacyj meteorologicznych zaopatrzonyw

w barometiy, celem zbadania icb stanu i znalezienia ich popraw»

odnosnie do barometru Pistora Nr. 63, u^ywanego stale do ^
strzeien w Obserwatoryum astronomicznem krakowskiem. Do {W

dr6^y wzieto 2 barometry Kappellerowskie systemu Gay-Lussae^

Nr. 991 i 1325, kt6re przedtem por6wnane kilkakrotnie z baron*"

trera Pistora daly rdinice nast^pujace

:

Pist. — Nr. 991 = + 0.094 mm. Pist. — Nr. 1325 = + 0.136 m^
Stan tych barometr6w mato si^ zmienit' w ciagu podr6iy, po ukoi-

czeniu bowiem tejze, znaleziono znow:
Pist - Nr. 991 = 4- 0.150 mm. Pist. - Nr. 1 325 = + 0.206m
z kt(5rychto dwoch szereg6w por6wnaii biorj^c ^rednia, wypadaj*

odpowiednie poprawki

barometru N. 991: + 0.122 mm., harornetru N. 1325: +0.171 mm.

i tych uzyto w poni^szem zestawieniu do obliezenia poprawek ^a-

rometr6w na zwiedzonych stacyach. ])o wkoiitrolnwniiia harometro*

u^ywano wsz^dzie barometru Nr. 991 , wyjauszv Lwnwa, g^^^

robiacporownania memalr6wnocze8nio w rN.lihM-lini.u i w Uni^®^'

sytecie, zostawiono na par? dni barornetr Nr. 1H2r) w Polirechnic^'

barometru za^ Nr. 991 u^yto w Uniwersyteoio.
Otrzyraane w ten spos6b poprawki uwidocznione s;\ w tabliej

na stronicy nast§pujaeej.

Podajeray jeszcze niekt6re uwagi co do ulokowania i staa^

narz^dzi na poszezegolnych stacyach.



Barometry po-
Id.

^,

Kapp. 1259-991 + {)ll-]

„ 1587-991 -LOST
+ 0.740

' 647I9OI
Len. 665-1325 + o!484 10

'^"r%'IK! 7o:427 ?l
. 1030-99

1

+0.382 6 1

„ 993-991 H

-1 284= -f 0.807
-1584=-0.305
-1080=-0.260

Bochnia. Stacya w raieszkaniu obserwatora , dom parterowy
z oknami ku polnocy. Barometr zawieszony w pokoju, psychrometr
za oknem od strony ulicy, ombrometr w ogrodku.

Dublany. Barometr iimieszczony vv gabinecie fizycznyni szkotj
rolniczej na I. pietrze, zas ombrometr i psychometr w ogrodzie na
wschodniej stronie budynku szkolnego.

Jaros'taw. Barometr w gabinecie fizycznym gimnazyalnym
na I. pi§trze, w stronie zwroconej ku poludniowi . skala" zanie-
czyszezona. Psychrometr i ombrometr w ogrodzie przy mieszkaniu
obserwatora w domku parterowym naprzeciw gimnazyum.

Krynica. Wszystkie narzedzia, procz ombrometru idokowa-
nego w podworcu mieszkania obserwatora , znajdujq, sie w pokoju
domu zaktadu zdrojowego na II. pietrze. Barometr, zawieszony
we frainudze okna zwroconego ku pohidniowi, potrzebuje koniecz-
nej naprawy z powodu zanieczyszczenia og61nego.

Lwow Politechnika. Barometr zawieszony obok wejscia do
kopuly tamtejszego obserwatoryum, w wysokosci 2B m. nad ziemiq,.

O^wietlenie naturalne bardzo skape. Psychrometr na ganku okalajcV
cym kopule w wysokosci 29 m. nad ziemi^, zas ombrometr w ogrodzie.

Lwdic Unhcersytet. Barometr w gabinecie fizycznym na II. pie-

trze obok okna wychodzacego na ogr6d botaniczny.

Sokal. Termometr i ombrometr umieszczone w podworzu do-
mu Rady powiatowej, barometr zas w przed pokoju niedaleko opo-
dal mieszkajacego obserwatora w domu parterowym.

Wadowice. Barometr i termometr w mieszkaniu obserwatora
na I. pietrze w rynku, barometr we framudze okna, termometr
za oknem zwroconem ku p6tnocy. Ombrometr w ogrodzie gimna-
zyalnym, za blisko drzew.

Zywkc. Barometr w mieszkaniu obserwatora we framudze
okna na parterze, potrzebuje oczyszczenia skali i uoniuszdw, zreszta
dobrze utrzymany. Psychrometr w budce blaszanej, zwr6cony ku
polnocy, na III. pietrze kosciarni, ombrometr zas na otw

"

miejscu w dziedziicu tamie. Dr. Wierzbicki.
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Grady w roku 1893.

W roku Liczacym do sprawozdania naszego corocznego o kl^-

skach gmdowvcli av kraju naszym, ^ozp(u•zad/ali^nly bardzo .-luv-

mnyni, a Av}a?ei\vie zbyt jcdnostroniiyni luntcryaJom. Mamy go

bowicm niemal tylko od Przesw. TowiirzvsUva Wzaj. Ubezpieczon

w Krakowie, ktore coroczuie za..ila iia^ niin zyczliWie, materyal

ten jednak z natury awcgo ])rzc/naezc]ii;i jest tylku statystyozny.

•a jako taki nie zdolon jc^t ikuu d.-u; iialc/vtriio obnizu przcl)ioi,'ii

i roznobtosci tyc-h klij.dc, o co wJ.i^ciuic cb.M/i. j. z.-li z tyeh &pra-

wozdan mamy wvc'.ia;4nac j;(ki<'s unin^ki i ^/uk/u; przyc/yn te

kkjski powodujacycl.; rv/,.lnw, (;,/.<;,•, L^^n^^^k,•,. u kt.'.re) Ut

poprz<Mlnicbzn;.jduu.Mi, .;„.,> ..h,l„ ,v.,;.|,,kr.n-. u- t.-j niioivc ;/:.p|^'

kdwie

kilka tvlko' (,.bi. iv/acAch M<' (li) 1.
i

.i.i;r/,v in M auk. zi K>idn,ien.v

taniwtviu roku. a niiVd/.) ili.-.ni mh'-IvIuiv /l.\t 1 ikuipc/in' i os/j;/'.-

dne, jak np. ze <1Inia r, lipca bmv.a i^rad. ,ua /n,.z,-zyla ^\i.zystkie

wtii powialu skaliH-ki.go il,,. \>^r. n. ./.,.. .. w ol,(v kb;4c imu'go

ciioc pokrcwru-go

nasz nawiedziJy,

_rodz.;ju tj. p:;uo.lzi, i

1 to dwukruLuie, tj. u cv,,.,>. rai >ierpni

L'zko kraj

u, o^abla

uwaga pubbczna
wyl^cznic w biaiacli podatkowycli i a^cK.unu'vj'uclCt (-o„k za-

pomniano, ze za radykaliiiejszeuji [)jz('i;iv. is. a kl(:4vom srudbuiii

Jze-.)}H^^y

iiyc-li
kra-

nalezaloby sie ra:i obejrzcc, do czcg(j t;,-lku .^'i.ly i sz^

niatc.yal postu^,y, • moze. Tak przynajtnuacj robW - in-

jach, a zapewne me bez korzysci dla spra^.vy i dcbrobytu Jg/;llifir^'-

skoro tego iiie zi-miedbuia i wiclkie ki'ojj;[ pu),Heziiosci

ak ki''!}^rzecza zainteresowac zdolaja. W luul/.iei yo i U lUlS t

bodzie, przedstawiamy ninieiszem obraz gradubic, osuuty 11 a
p''^^'}--

wspomniaiiyin niatoryaki.

Zeszluroczn V iiiaj. kt<jr\mt.. c/.a M.- /NVxklr U ]

nnja s]q jawic grni\\. 'prz<^,/.e'il' jMui fMti u/'lr.lrii) bard

stop.twi,; takzc 1

styel.ac. SjK.tyka

"imu'!i*i''uar'''r!!n'ln

•nv ;,i.,^<' -}-'tn

•^.n-,1 Iim"

\^Z>Z/ulruu ''i".ui!"n'' . liiia I'M inaja.
}

skim, tud/I'z \V

AimiMuukr 1 i bMr..l,

asylluAvr.. ^^ now. ii.lMa

kabi.^ki.u,
wrcZC.tM-' .

pozniej, tj. 2(> maja gu.mo DuI.uwkt w
Mogile w pow. skalackir

Gorzej zaprezentowat si(^ iiadtopujacy inie^iac i tj

poczatku^ zwlaszcza we wdchoduiej polowie kraju. Juz d

wea'iuuMedza grad giiiiny: Kry^t^nowk*; w brodzkim,



w brze^ai^skim. Seredno w kahjskim . tiul/.icx Koinl.Wvkv i !'o<v.;ii.v

w I,.>^v. ^^(Ukiewskim : dnia 2 ozoruca K,,/a.zv/n.' w l.nr.zrzow-

skim. M.'dwedowci., Kusilow. Stad,n(v i .lannwk. w h.uz.rk.m.

Kalmowszozyzn.^ i Muklaki w rzurtkow.kim ; K.nilnuk,., ll.-lina,,-

.kie, KotovvK^ i Szydh-wce w lmM,uvn>kini : K'uss/,^ i Si.vnwr

w sniatynskinij tudziez Iwan/iw k*; w {...w. ^kaJacd-iiiii. I'm t.'j luak'i

stosunkowo przegrywce, kolo i. .'>
i (> v/.cr\\>--i liastupilv wirlkic

deszcze i niszczi^ce wylewy, kt'''ri' rirzko detkiKdy rnliiictu<i kraju

naszego w powiecie stryJ!>kiiii . d<iliiiiari-kiiii i naiiw.iriiiaii^kmi.

Kzeki i strumyki wszystkie. a mirdzy iiienii i.onniica. ()i><'n\ Swu-a.

z brzegow swoicdi, zalowajaj' wsir i iniastcrzka . zrywajac inosty.

i niszczac zarodki w^zystkieh plniu'w iia pMLidi.

W par§ dni po tt^ wielkiej klc^see zaczynaja s\q znowu spo-

radyeznie tu i owdzie jawic grady. i tak: dnia 1 1 czenvca w An-

toniovvce w pow. horodenskim , w Rzepniovvie w kamioneckim,

tudziez w Laskowcach i Wierzbowcach w pow. trembowelskim;

dnia 13 czerwca nawiedzaj^i one Potok zloty w buczackim, i Te-

lacze w pow. podhajeckim; dnia 14 czenvca Stofpin w brodzkira,

Niroki w dabrowskim , Gogolow w jasielskim , Krzywe w kamio-

neckim , Poiucbow niaJy w przemyslanskim , Koszarki i Pohorce

w rudeiiskira, KJadki i Gaje cbo'dorowskie w tarnopolskira , tu-

dziez Iwaszkowce, Netreb§, Nowiki , ZaJu^e i Zarubiiice w pow.

zbaraskiin. Dnia nastepnego, tj. 15 czerwca Deretozy i Uwisle

w pow. husiatynskim", poczem nast^pilo

Pierwsze gradobicie dnia 20 czerwca na wl§kszej ju^ prze-

strzeni , tym razem przewa^nie vv zachodniej cz§sei kraju, a w to-

warzystwie burzy z grzmotarai i piorunami, ktora w popoJudnio-

wych godzinach przeciagta prawie przez kraj ca[y. Gminy tem

gradobiciem dotkni^te s^: Lipnik w pow. bialskim, Grodkowice

w bocbenskira, Okopy w borszczowskim , Moktaki w czortkow-

sUim, G6rka w chrzanowskim, Huta krzysztalowa i ZapaWw w cie-

szanowskim; Jerzyk, Pawlosiow, Petkinie, Ryszkowa wola, Szuw-

sko i Tywonia w pow. jaroslawskim ; Nowiny, Szczyploty i Tro-

scianiec w jaworowskim; Dziekanowice w krakowskim, Grz§da

i Zarudzce we Iwowskim, Nawsie i Opacianka w pilznenskim,

Isypowce w tarnopolskinij Wroblowice i Wrzasowice w wielickim.

Pobromirka w zbaraskim, Mohylany i Odnow w zotkiewskim,

Zywiec w zywieckim, tudzie^ Lachowice zarzeczne w pow. zyda-

ezowskim.

Po jednodniowej przerwie spotykamy si§ znowu z gradanu

w gminie Okopy w pow. borszczowskim, w Kzyskach w wiebc-

kim, w Bieniawie i Rakowcu w podbajeckim, w Wotczkoweach

w sniatynskim, w Draganowce i Szlachcincach w tarnopolskmi,

w Korolowce i Worwobncach w zaleszczyckim ,
wreszcie w Lu-
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Ijienkacli i Hoziio^z} neacli w pow. zbar;i.Ji.iin; cliiia 24 czerwca

w Plauczy w brzezanskim , w Dobropolu i Potoku zbtym w bu-

czackim, i w Staiikowej w lisicckim powiecie. Na zakonczenie

tego w kazdym razie nieszczcsliwego flla kraju iiiiesiaca, zjawilosi?

Drugie gradobicie dnia 2iS czerwca we wschodniej cz^fci
.

kraju i iiawiedzUo gminy: Wiktorovvke w pow. brzezanskim, Ro-
\

kitnc w grodeckim
; Naliaczow . Wielkie Uczv , SzczepJotV; Bo^

Wolg, SkoliriQ i Swiduic^ w pow. jaworowskim; Dubowice wka-

Juskim; FeliksoNvkg. Lanerowk^. Howe. H/.cpiiiow, Spas i Zele-

cbow wiclki w kaniioneckim; l>a\\i<luw' i lliitc^ szczerzecka we :

Iwowskim; Myslatyczc w nioscirikini, Mogilkt^ i Kakowiec w pod-

hajeckim, Mala w ropczyckim; bublaiiv . llos/anv, Jatwi?gi,

l\ii\\>(i, Pohorce i TuligJuwv w rudecUini;- .Juiowcc," Kosterowce

i Markouce w sanockiiu; Aiiloniww w t;irii(.l»rzi skiin, Iwaszkowce

dziez Drohowyz w ixnv. y vdaczouskiin.
:akze

8Z0W0 w libkim; rln.m 4 lipca Kudu-rk*^ i Z.irau n'lc; w baczackun,

Uubowice w kalu>kiiu. i AlatNJowcc w pow. k..k;inv>kMn, poczem

znow przy upahnch i >uchycii diiiach nauiedzito
Trzecie gradobicie dnia 9 lipca nastt'pujace powiaty i gn^^^'

ny wschodiiiej czgsci kraju: Jirod.-k, Folwarki' mate i
Podbereze

w pow. brodzkirn; Koropiec, Potok zJoty, tSnowidow, Soroki, V\o-

zitow i Zyznomicrz w buczaekim; Hutg krzybztatow^i w cesza-

nowskim, Jakubowke, Igrzvska. Piotrow i Siekicrfzyn w horo-

denskim; llruszow i Szczypioty w jaworowdkim. Doli)ut6vv,
>t^

gowce i Wierzchuia w katuskiin
'

Wiuo"-n)d w ki^lorayjskin"'

Prodki, Czyszki, Dawidow i Mabcliow we" hvuu..kiin; Bi'M^^^'

nice, Linderowke, PopLawy. Sioiko, St;ireniia-t<). IJwsie, y^^r^

rowkg, Zastawie i Zahajcc' w pndha|\ckiin ; Kaiuiouk? vvo»
Miaikovvy bit Nowosiuiki r)rzcdiniei^kie lizvezki, Sniolm, ^"

rawce i Zamek w raw.>kiMr \UmJ>^v 1 »rnl.szkowce,
Ja^vcz^,

.Xieni^zyn i Ku/dwiny w rohuivn.kim; Hienkowa wis;ini? ^v ro-

<lensk,H). Dnilw, K.nv.k., i Siun'kou u Strvj.ki.n; I
Ka-oho^v M'

_

dzybor.e. Tiuuii-r/. Wiktonnv , Za],.ki..w w ^rani^kisvo^v^^^'"
'

Przewuduw i Wi.Tzbiu. sv .okaUkna, l>odu-v>oki. u'

^^^^^^^f^

ryatu dotknglo



Gajo cl.oa.)n,w.kie i tarnoi)..Ukle. Rr,,-. -^wk.i. i-

Ju^ i Z;i;cianka w t,-.rno|v,l-.kim : .lurk.'.n k:i. o
Hna Nv tlumackiin: lirvkula nona. ( 'hnii- l-'.u ^

l>yJ.nvh,ki
i WuliVa n'"trcmbow.'Kkl.n; Szmd:

ni^nia u- n.nva.'.^kiuK ( "z<"renu-huNvco, DobromM-'-
^v. Lul.i.nki. F.lvNur.. IJoinan.nve .UAn. K ./,i

' /uk.u-inu. ^s• kotunuj^kim: dnia I<) lipra ^^ r.,lu.,rk .<•!> mah'cli
'' I'r.Kl/.kim

i w I{,,/ownli w
l,..^\-.

zI.hvou skin,. / ^vviatki('m (Inia

'^'^- u- kturym nial-m ^t>.Miuk-uvo ,u-,M.l..l,;ciein nan i, ;i>..ne ziimv

^\-a il.'.hia, TivciauieoTwoitkowa w'\l.>l,n.'iniUkIui ; IJ^iarv nv dro-

•"l)yki,.,; I)J>rosranv i i.ubien wi.'lki n- -rodeckim'; Jakiinnw
' >^!'a^ ^v ka.nionockim: Pa^z.nva u' li^kiiii ; Olinna. Lwuw i Za-
^^-1'av sve hv..w>kiui; ("hlipkN CV.v/owice. Kruk[enice. Samiki,

)^ ^'/-•-nka. Sudkou-ii-e. Wotczvszc/.nviee i ^Vulo^tkn^v w mosci=kiiu;
Ifnstoku w nuwo.adeckim; Szak^nik w rau-^kiui: Klieko. Koni.i-
^'^1^1 knSI., r.aszki" ;^awia-/aiie. .Aliipa. O^tnuv tuliorbw^ki i poho-
»-*^cki, Pohorco i 'rulii^doWv w rud<Mi.kim; Biikowa av samborskim,



zioczowsKun.

Po kilkodniowej znow ciszy, w^rod ktorej tylko dnia 26

lipca zjawiJ sie grad w Bystrzycy w pow. ropczyckim^ zas dnia

29 w Jaworzniu w pow. chrzanowskim, w Krzywaczce w raysle-

nickira i w InwaMzie w pow. wadowiekim, nastapi-fo

Finite gradobicie dnia 30 lipca, zn6w we wschodniej poto-

wie kraju. Grainy i powiaty tym razem nawiedzone byly: Czarne

niwy i Stolpin w pow. brodzkim; Czortkow stary, Stobodka szla-

checka i Szwajkowce w czortkowskim ; Biatohorowka, Dziurkow,

Hanczarow i Woronow w horodenskim; Hetmanskie, Kociubiiice,

Kopczynce i Nizborg nowy w husiatynskim ; SieAkow w kamio-

neckim, Podhajczyki w koJomyjskim, Borszowice i Packowce

w przemyskim, Korczmin w rawskim; Bonszow, Danilcze, De-

meszkowee, Junaszk6w, Niemszyn, Olchowa, Kuzdwiny, Zagnii;|

i Zotczow w rohatynskim; Pstr^gowa w ropczyckim, Wiktorow

w stanistawowskim, Oeerd6w i Wiei-zbif^:^ w sokalskim; Stecowa

w sniatynskim, Skatat stary w akaJackim. Zabojki w tarnopolskim-

Kolince gome i srednie w thimackini, lllcszczawa i
Iwanowka

w trerabowelskim; Hnilice w zbaraskim, Czcrenieliowice, Krasjo-

sielce, Ryk6w i 2loby w zJoczowskim, tudziez Wola wysocka i ^a-

meczek w pow. ioJkiewskim.
. ^^

Nast^pujacy miesiac, t. j. sierpien tegoroczny, ci§^-ko zno;

zaznaczyl si? w'dobrobycie kraju naszego, a gtownie ^e wsc o

-

nich jego stronack, i to skutkiem ulewnych deszczow, ktore ok

^
polowy miesi^ca nastapily i wielkich wylewow rzek t^'^^^^^Jv^'

Czego wylewy czerwcowe w zarodku nie zniszczyty, ^^S^,
,.

naly sierpniowe i to w chwili, gdy zabierano sie wiasnie do ^p^

znionych z powodu wylewow poprzedzaj^cych zniw i
^^lorow

,^,

gorocznych. Wszystkie prawie te same rzeki i strurayi?:!,

w wylewach czerwcowych zniszczenie przyniosty, jak San, i>n *.

Swiea, Sukiela, Opor itd., i tym razem wystapify ^ brze^^^.

swoich, niszcz^c doszcz§tnie nietylko pola, ale waUic domy; .-

i zabudowaiiia gospodarskie, i na dJuzsze ju^ lata pozosta^^ k\\^

po sobie ciezka pamiatke tych kl^sk. Grady w tym m-eswcjj^.^

niiaJy juz tam wiele do niszczenia. to fez jakby z litobCi na
^^

dnym krajem raniej ich stosunkowo tak^e"! t.-raz Bl-otykam)^^^.;^

ehociai jeszcze dose czesto, ale na n.Tii,-j^zy<-i< I'l-^^'.^l"^^'"
^tv-

I tak po catotygodniowej przerwio po ostatniom iri'ft(^«^»"-.^^\^^o^.

kamy si^ z gradeni dui;, 7 siernnia w Pouikowicv mate) W
brodzkim, w Gaju l)Ufzackiin 'v S-,r<.k;H-h, Wfrbkach ]^\^,
raierzu w pow.' buc/.arkini;

' w Sn.xo<\nh'<' ^^ ["•^^"'y,
"^^'kini'

w Lubiankach tudziez w lionian.nveni siole w pow. zbara^^^^_

Dnia 10 sierpnia nawiedza grad gminy: l^anki, Hosochac-^^^^^^^^.^

szkowee w pow. czortkowskirn, Lisowce i Milowee w za



kini. ^ns Krnsn.

( )r/eelH

%v>kiin.

isiolo

'.wk..'

tu.h

i L'vk

br/oz.

liiuh

nu-

so'kaK

Mikul

kill

IMC

1. ])nu

skim. 1

^;;|:^!
?i;^i

ll

u tarnopolskim, Derownia i Odnow ^\ /...Ikh ns .kini tu.l/i.'.

-(kin6wka, Bortkmv, Firlejouka. Jarknuc-. .Ic/utim . (»U-

w pow. brodzkiti^ dnia 24 Pierpnia Laiiki u\a\o w IimI.it

Jablonica polska w brzozou-kini. Ko;uclH^.y u; i.-.Kki,... 1

now, Hanaczowka i Jjisetynka w piv.ciiiv~l,in>kin): P.uk.iw.i u

borskim, Ubrynow dolny w s^.ni^kl^^^^v.kI » . ru,l/fp/ M :

w pow. wielickim. Przy koi'iou tc^io i'i*;/kit'<iu inic-^iiuM dii

bierpuia iiawiedza frrad gminv: Zale-i<^ i /yi\u\*.' w p.iw. 1m

kiiii. Kaiusz i Dubowioe w kuhiskim. I).-iii\rze w ^ni.ityi'

zas dnia 28 sierpnia: Cecory w br/<>zau>kiiii. ^[nnnv^/.r

w ezortkowskini . Telaczo w pt)dbajcckini .
Chlcbowicr mn

w przoniyslanskini, Wulke niazowiecka w rau-kun. B>ikuu.

nianowe sioh) w zbaraskim. zat* Kabaroweo w pou. /|.k/"U

Na zakonezonie ureszcie te2:oroczne<z:o -^lu-awo/daiiia

]r-7.ii/,e do zanotowania i:;radv: dnia 2 wrzo-iiia w Dawi

^^ pow. Iwowskin). dnia \s w Ttdaczacb w podhaj.M-kiin <1

^M/.'snia w Boo-danowce w zbaraskini. dnia 9 wr/.-ni,i w
nikaeli w vtani«^hlwo\\Nkinl. a nakonicc dnia 11 wiv«-n a w

Unbiar fsumarvc/nv poglad na grady toprorof/M. /n.jilii

/..• navNiMlzonych nieni. " by}o 466 gmin w_ 60 p..uiaM<h.

hczbic atoli 59 gmin po 2 razv, 11 po 3 i 2 po 1 ri/\ t

wii^c wlascivvi,' bvto takich gmili tylko H79. Z ouyl, /a-: (^

wiatow bylo 9, w ktoryeb grad tylko w jcdnrj -ininH' My /

IH^ 2 gminy w 10 powiatach, po 8 gniiny w / ]>>wi,ir ich.

zostatych zas z tej liczby 38 powiatach jiiz grady wit^ksz.'

przestrzenie.

Dr. Wierzh'cM.



Wykaz stanu wody na rzekaeh galieyjskieh

w roku 189H.

Liczba wodobkrtzow w roku 1893 wzn^sla o piec i wyno^ih

o^-olein 102. Z to^-o bvto wodo-,kaz6vv iv.-ulowycb 72 krajowyeli,

y.a4 40. Woflo>,kazy te' rozmieszczone byly na "25 rzekacli w spo-

sol) Tia^tQpuJ4cy: na S'>le byio icb 8. na Przemszy 1. na Slcawio .'5,

na Ral)ie >i. 'na Popradzie I. na Riah- 2. na Dunajcu 7. na

Jasiolce 1, na Kopie 2, na Wi^We 5, na WisJoku 5, na Wiarzel,

na Sanie 11, na Wible 17, na Vch^^\ 1, na Bufru 3, na

utotwinskicj 8, na By^t'rzyny zfott^' 2, na Diiic'trzo 15, n;isutotwinski cj 8, na'

«r-^
zfo'tfij

.kazrnv (i7

Diiiorftrzo
1

'])

)sk

na \V
a Dav
unaju

na" Wi;

i;|p i jci ,1

skatiu i I

u.li<-;,n.

zow krajo>

(Inigi raz

Sp^tr

^'.y pc.l (

hmcn
cilia <•

'/.•nii-l.u\.

ZSn

poczT^v's^^
:|'^'

.yac.b za^/h- rlbl/~

h' dopiero w <-inii

. (^ze-

Podobnic'jak w lataoh poprzed/ajacvcb podaj.^ tutaj ("<'

ka/dogo wodoskazn wvrazony ^y rcntin'ictracb stan wody =^
c-

dni. naiwviszv i TurlnV>.'/v "/ k./.l<M.o nu(-iaca i z cak-o roK"

dodajac przy najvvy^szym
Zapiski odno><z.'i,oe si(

r/ck w roku 1 892—9Hzesta

^ KrN-.u-^ki i
.1.'

innon.ku-.^M

Krakow d. 20 lut('«:.. isii:} y

P,.,,, Dr. /V--A

/.kou-^ki
^f"
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wy48zy|
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„£^
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1
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7. Skawa pod Zatorein -<^ H.,h:. ,,„.l M-7.1 ,

ihirzec

Czerwiec

|!
Lipiec

'! Sierpien
Wr/esien
Pazdzier.

f20-3; +2O' 2 . IJ ^.

49;0 Il5 2.;, in ,n
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1 -'''>
J

13. ,i:a.,,,..,lri,v.k„.i...„„i B..,., ,,„,,<„„,,.

Czerwiec

1 Wrzesieii
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Listopad
Grudzien

Rok
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-26
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\

-6

1

—55

3i
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"V ;^
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''

15. Dunajec pod Golkowicami
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Styczeii
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1 36-2

1

H7-y

+ i38 - +i3S
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,:;,

344
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1893 Sivdni
svy/s/y
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nSly 1

>,.,., „i 4-y 1 „ii,^|

]!». Uiui.j.-.- p<»l /-iol,ica„n 2M. lm,.ai>'C i,..,l 2.b«™

Is:

;t^i 7^5 ';3i =5::"

34-5 ' ,65 20 ; '\Vh Il5
-

~.i-^
'7Z

Wrzlrsieu

IS!

!«33-4 2? 5

222-7
1

43o

.26-.J ,50

i5S-.; 49'3

3rl r3o .2

.4! i32 3.

Is
'i

,o"
'3

.3! 86 3,

if 1
i 1":

•J-l ii..(„i pMl (;„rii,-aii:i

Kok 94-6 03 24t>2



1893 i^redn, „f;;. 1 „;.«,
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p.r/^^'jli'v
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Rok

Tori
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1
25o 17

-1^

'2540

226-3

4 23oi-| +23o;-

::|i
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Stvczcii

Luty

Si'erpfeu

Pa'zdz.er"

1 Rok

H-3' Ico 's I' -N

53 41 ''34 '7 -"> '

68-4 400,~- 2
,;

!-^\" 273 iii ;ii2|
7 1 25

29. Whtoka pod Gawtu-
szowicami

30 Wislok pod Krosnem

,

Rok

+ .8^8

1
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i
3

7

!3

+ 180

I
160

i
1 78

4

1

-
(.8.-^)

"o-3

I'^o'o

t8r7
.76-9
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893 S'*'L^.t. •1 JSyi-i Sredni
Naj- ^ Naj-

:'

,

wyz^zyjl nizszy
1

.

1 :^ ___J-
31. Wi8tok pod ^arnow^ 32.Wi8lokpodRzeszowem

Styczen + 20i-0 +20,1- + 201 _ + 30-0 + 3o,- + 3o -

Luty 2 34'o 26 180 26

283-9 45

1

lit!i Kwiecieii 2,5-4 190 27
Mai 25

iE 56o
5

2'i

58-2

84-1 S?.!

fro
70-6 370 .3

230 170 3o .5-3 25!.

3

220-Q 3oi
Listopad' 240-8 34-8

Grudzien 240-9 37^ 18 27-9 •.5,. 9

Rok 24ro <>3o
'-'-'

, '

"
44-3 370 "

33. Wialok pod Dahrow- _^ ^ Tri.

kami szlacheckierni
.A. \iso pof

Styczen + .59-0 T,6;3.i,,.-, „ . ,,,S-o •^ ns'^-
Luty 209-5 352 28 r'n i2

Marzec 249-9 384 . .90 .9 217-1 3oo| I

Kwiecien 212' 61 i5S 28
161-7 206 9 137-4 .69

pr lll'-l S ,7 ;I3
iS Z .5

Sierpien
WrzesieA Vet'l

452 .3

MI -5 ]ll 't

P^idzier. 175-5 •1

1

;5r3 208

187-0 iiii
7" 3 178-9 246

'9

Rok .99-3! 4^7 i-^! ,40
JJ-

,72-r -^;

•V>. W,ar po<l Krownikami ;;(,.

Styczen >,s-.-,

'^23-6
23 ,,,.

iHg-9 23. .73 75-2
I20

Iso-t
,82 162

!i

;8-o

234 8 58-4
\z

9
</;.rwiec

2t8-4
542 6

16

180 ',;

240
;!

iiSl

374-6

1 i
i

;64

2 5

350
5o

80 is

.8
;

{

Rok 200-3 740 r 1 -IF 497
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1893 Sredni -w->
1

„:vi 1
::,: J;i-> .^^t 1

Czerwiec
Lipiec

Grudzien

Rok

ii
3-0

5<,o

.8

180

^

2yOJ
309 h

1 ,

39. San pod \W- ,

E
WrzPsiou
Pazdzier.

Ki^tor.ad.

(ir.idz.eri ;5

1E
260

'3 uTs i'o

7'j;5

'.00 \;

i.
41. San pod Kadymncm 42. Sa- •

Sir
„..„

is:Wrzesien
Pa:zdzier.

Bok

lij

-54-0

^60
-40

3.

-83

-i5o

!j

^,T-

1 !
-1

TTT
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i

S'-'- w?.%]| .q
43 'ian pod Leiichowcni 44 San pod Rzuchowein

I i/d/Tu"
I istopnd

Giud/ien

Rok

M 7« +.S4

260
'

''-^

;3G7 '5

.88 2
1

244

2i4 5 58

28 1 ^!5«i '«

18' ,96 3.

3^ ^ 27

.8 17!^ '4
li 'i?

+ 20

ii!

3

4, s.npodK.hnl.e.

if:

Pazdzier

V k

967

fJ4 4

^^ -i

JO 4 i8^ 1^ +Jj

it

47 ^^'^';i";;;^/^^^'^'^ 4S \\,Up>dI ust\nia

,

Rok

- '

'

1^

-fi-

:
'
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If

\^ W ,] U,-l,,..--l u,„

H'i
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zv,i
il

")1 Wiala. pod tietmaiussun .'. .. .^

Fa/.i.ior

'S'Tg "^'76'
+ 33 .^

^F: j;
' r'f

ii

.4 U,-h, .i.,,-,,- , ,nloimcaiin

Wrze's'eu

j

PazdzLer
1 Liatopul

Uok

B
43'^

i
:H i

::'

-;!
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55. Wisla pod Popedzynk^

246-01 45o| 7 I

277-0 44«|i<5l

^4^7 36,1,9
.08-4

I

.30 1,3
I

2>lSj 3,4 19^

\t%

I

wyzszy

56. Wiata pod J

"5I 7!

%\^

59. Wishi pu ,0UU,.M„ r,o. VVMh, hIN

czeri + ,54-^. . :-

Vyl-'^ 270
.7-;" 2,3

;
!!'



1893 gredni
Naj-

wyiazyR it i
Sredni

Naj- Naj.
n

l-o -5

61. Wisia pod Dzikowe.n

'^"'^^''^^.--J

MarV.ec

1%^ 5^y 's

224 8

lil
* zerwiec
I.ipiec 276-7
Sierpieii 2781.5 -24 3

1

3or-3
Wrzesien -607
P.idzier. -12-5

~i''°!
Listopad
Grudzieii -97 9'!- -5o 10 234-5 3o6 ;, 1./) M

Rok + .5-1 -36|^ -76 -f ^47-6 558 I '70, T^^

63. Wisia pod Chwalowi-
64. Peltew pod Buskiem

|^

Styczen +242-8 + 262 3 + 228 3o + i2o-oi +.20 -1 +120I

Kee iTs
465
43o

26
23o 3.

I70-7i ^66 23 \ll\ 12

,86-2
j

260 .! .56ii3i

s::;::

2280
3^0

,7
.96

198

145-3 i 175 i^ i35
153-7, 243; 3i i36

|7

5o3| 8 2.3-8 284! Q .59 3o
206 i 14 .94-8 24^7 .66

Sierpien_ 3i7-5 52oli5 2.9I3I
.81-6 2.0I , .65 22

Wi 'f
'

i' i^l

26
I'azdzier.

Ustopad £ ii
.63i.7

!87-3 ^78 22 146

,5

Grndzien
'''

;;

28

K(.k 256-5 520 1^ ,73-6 36, -f ,20 ~T~

65. Buj, pod Sassowem 66. Bu^ pod Ruda

Styczen - 6-

2

-

+ .46
Luty

1 Marzec
Kwiecien

?2o-8 T2I
125

3o :z 2 3

ii
^35 3:

3o
Lipiec 251-4 286
^erpien 121-5 1 26 120 ^9o;5
Wrzesien
fazdzier. 120-7 20 III

3"
:6 2C) \]t

,5'

L.stupad
1 26

(irudzu-ri J'l-e .^ , 120 3i 2o5-, 202 .80 14

, Rok .38-9 ^ ,20 li- 204-0 356 IT
.25

"^.;

Spr.,. iom. Bxyjogr. T. XX 2 8
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N.il

ni/s/i = ..d.
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67. Bug pod SokahMn ,.H MnM.i/ l>od H..ko..eum

Marzec

e:::

IE:.
PazdzuT.
L.stop.id

Grudzion

Rok

+ 148-0 +148 -j +.48 -
206-0 374 28 u8 .4

303-S 3)^ .

i-J

-» i

1

69. Strwi^>. nnd Km, u./ >
'"

^'i\ .r.\n.

air
Marzeo

!
Kwiecien

i

Mai

Pazdzier.

li I;! iii
Iss-H 2bo '« .20 '2

P 1 ^

-' -rr 1 M.w„. „.,,..'!/-

Kwieoie.

Czcr^...,

Si. r

\Vi

P./

Rok

5m ;;^
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Rok
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ijh
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1".

1 Rok
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<26 \

212 4 28u

1

^

1^0
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1893 ^redni
Naj-

wy^szy
1

Naj- 1 ^
niiszy 1 ^-.|.X| .St||l

"Sjai'i'f"
80. Bystrzyca solotwmaka

pod Jezupolem |,

Kwiecien

Srwiec
Lipiec

^=:.
Pa^dzier.

Eok

250-5

22 1-9

200-3

215-7

"^226

228

336

tVo
280

28

+ 200I-

Eli'7
200 I

2o5-7 1 240

236-5 335

225-t' til
235-3 ' 298

209-9 470

J

21

219

'-a

16

j8

'\^n^zT
«•>. Bystrzyca

pod Mykityn

zlot.i

Kwiecien

Czerwiec

IS;.
Paidzier.

Rok

11

140-

1

121-9

252
262

47?

200

h6

It
.8

29

t

i3

1

+ •94 3.

ii

90 1 6

90 . iF

233-^
i

286

2597! 340

ig5-6
1

202

2.8-8' 382

=9

T

f

83. Dniestr pod liadh)- 84.
*"'lowiS!'''

Styczeu

I'.fpicc""'

IS;
Listopad
Grudzien

! Rok

=3?:i

145

-3o
+ 5

5o

+ 180

is

-45

;

|.,„

1 i

:i



1893 ^rrM.n .^;!.
'j

,:;t'.
1

su In .:;u
1

„?,:;,

^-. I).,u-t. pod K,l,.,i,ulMM. ^' ""\'',"'' ^'

Lipuc

IN/d^lM

Rok

MJS"

^5^

j^

!
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v!;
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L.stupad
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llok

47 t '30 il

;-! it;
.294' 33o|,^

3o <.

t4So

it^

=i

"^^
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If''

Pa^dzier

Kok 025
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F:
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1893 gredni
Nh> :. ^ 1

^«^"' ^.i^i
-§

Haliczem91. Dniestr pod Siwka 92. 1dniestr pod

Styo.zcu + ±--^ ^33! -2--! ;2' 2"
-6i 9

LuV 2 -3 -6 y, •.! 4 "3
^ I 2 3 'P 28, -10 1,

4

Marzec ,6'. 2i +60. i5

Kwiecien 38-6, 97 3o' ly ,3o 3o bo\n

Maj 5q-6 .63 ro
1

-iof) 10 7'!^'

Czerwiec 1 58-9' 43o 6 1 28 24 I84T 435
i

6 8512,

Lipiec ,H-l V'..| 40 ,5 ,.to .80:2. 541.4

Sierpien .23-0 490.. 3 I 23
Wrzesien 34-0 3,' 3

! Pazdzier. I, .2 ,20 19 '5

Listop.,1 87-3 [63 Ti 7-^2 3 "7M
Grudzien 42-., t,4 , 2n 120 '" -3'

Rok 6r3 49" ? n,
^'•' ^1^3 |:^^

9.M>niestr„<.dNi.,.i.w,., i...f; ,.0,1 N ozwisk.-uui

Styfz.-M • .'r4 t .5 .2 . ,5
„

i

Lufy

K^eu
97-3 1601,9 3o Z i-
79-H, .40 3o 5c L^^w.ecieu

.34-4; 280 26 - - -L
Czerwiec 8 +3.5

Lipiec "3-9
i ?9o 2' ^7

Sierpien .56-3
j 405

Wrzesien 12 35
l';.zdzier. 52-9 1 m5
Listopad

"3d ;ir; ^:<:rudzieri 3, 2S,

Unk 08-. 1 6,5
;:

,5 ___—-——-

pnd'V;,^.i'.!.zk,('in

:, m;'

„i'z.;!''z'i^k^""'

->-"
';r ' ?: 28

'

;;'.; QO ^ "% ^5

2 57-1 ,80

Kwii-cien 300
1 7' .9'-

43o ,0' 2 3o Is ,53-3 290 ,0 E
'\

4117 800 7 2 5o 4 259-0
l.ipicr

M.-rpion
294-5

620 \\ If,"

['iSupa,!' 287-0 38o 22 is" 'S .3^7
(irudzion 242-9 3 1 oi--'

30^
ijKok J65-6 800 ^ lo- -4-9 .50 -f

1

J
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.32

-1

40

6^
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Sola pod Zywcem stan^la d. 26 listopada , lody odeszly d. 12 i i3 In-

tego. Pod Kobiernicami I6d 8t«i od i grudnia do 21 Intego. Pod

O^wi^cimem l6d staly byi od i stycznia do 21 lutegc
Przemsza pod Chelmkiem zamarzia d. 10 grudnia, ale 16d ten utray-

mal 8i§ tylko przez 4 dni, drugi raz zamarzta d. 3o grudnia,

pusciia d. 14 lutego.
Skawa pod Such§ stangla pierwszy raz d. 27 listopada, 16d dotrwal

do 1 3 grudnia; drugi raz staneia d. 2 5 grudnia, pochiid lodu

nast^pii d. 23 lutego. Pod Wadowicami pierwszy 16d staty trwal

od d. 6 do d. 19 grudnia; drugi od d. 24 grudnia do 21 luteg*

jak pod KsiaJnicami utworzvJ sic d 2H /r'rudnia, pop§kal dnia

1 3 lutego, odszedi d. 20-23 lutego
Poprad pod Starym S^czem zamarzl d. 2< listopada, puscit d. 18 Ii-

R- J
tego; gdrekie lody odeszly d. 28 lutego i 7-8 marca.

.

Biala pod Ci§4kowicami stan^la d. 27 listopada ,
puscila lody dma "

grudnia; powtdrny I6d utworzyt aie d. 26 grudnia i odszedjJ
piero w dniach 20-28 lutego. Pod Koszycami pierwszy W?

"Jod d. 27 listopada do 17 grudnia, drugi od konca grudma a"

d. 21 lutego. ,.,

Uunajec pod Golkowicaml zamarzl pierwszy raz d. 22 listopada, V^.
d. .7 grudnia; zamarzl po drugi raz d. 21 grudnia i lody

">

J

«f<\*e odeszly d. 22 lutego. Pod Nowym S^czem P'f'Sl
staly bvl od d. 28 listopada do 3 grudnia , drugi od NowegJ

Roku do .8 lutego; pochcid lod6w odbyl sie w dniach rg'

^

lutego a potem d. 27 i 28 lutego. Pod^ Kufowem zapisan
'J.

staly od i stycznia do d. ao lutego. i)och6d lodow d.?'-^.

"-^j/" Mujiicro a. 2« iiit(!go. l'o(i MelHztyiitMn, Zglobicano'

d. 28 lutego. 1 -
'

liopa pod Gorlicami stanola i.i.ruw/v r./ d -r. H.^topada, puf

' '^'"y
d' ?5!!?l;V'

"'
"'

•'•' ''*
"''"'"'' ''" " ''"-"

iopada, zrzuci

odeszly d.' i5-2oTuf<"iro" ^'"'o,l'"KI.-f'z;'inaliiT Kop^
zamarzls^^

'

wMa pod f^^i^csry;:^:^ •

';;iri[*' .::n;;:,..;a b;^ ^-SS
do koaca lutego. Pod Zolkowen. 'b',.! o<l d. 26 listopada

J"
p„^

do d. 25 lute.-o: poch6.i I.xlu odhyl .ie .1. .0-28 luteg«-^^,

zv Irtrt ttfaf ,ul A -7-7 fisfnnada flo 2" °pierwszy Idd stal od <
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drngi od . styo/.nia do 2. l.itego. I:ra iednak szKa od d. 2i lll-

. maica wlacznio. Pod Mielcom za.naTzlaWisloka dni.i
Ida

,
pochbd lodu nastapil d. 23, 2 4 i 27 lutcfTo . Po<l

sii-"i

u.zo

-2?Tiite-r"'''''
d 7<j lie.'ropada. pochrtd lodu o.n»yJ

,

'

im.l ..s„cn. zamar/J c/. I.ada, al.>

lod s( analf dopioro 11a Nou
hyt pod ^^<>.^,: ,';J,;;:|^ !., :l;!;"nt;!;

. IlilM)

d'f'd

I'o.

luto^O, i:)d InU/v !h".i
'.'"

'''^nril!^'-'Urn l!'.J '-m1';'

>()d Loza^}m^v,>^)

itpfro: pod Hiidiiil

1 odplynaf popohidni

sJa zaraaizla po raz dtiisi i dotr«ahi pizy spictrzonwii w sku-

zatorn pod Tarnciwka stanie do 21 liitcgo, d. 22 poc/^aMod
cac ad. 2< Inte^o riiszyh pochiiil trwal do 27. I'()<1 Sierosla-

Iniii udszedl , druj^i

)ch6d lod<iw odbyi s

d pierwszy pow>t.dy
. dnia lus/yly wody

dszedl, drufji od d. 24 griidnia dutiwai do 21

Wishi po



Pod Ja-()(lnikaim i Karsami lud ),ier^^:*/y^)d .li.ia 20 I'istopiula

iodUtjc.niadu2ol«te,<>d,.
n7A\ vatur. kfoiv jodnak o'lszeclt

(]. 24 i :5 lnt(-o. Pofl Sz.v.iicim-m Wi^ia stamda d 27 lii-topadii,

lody o(U!S/.ly (i. 2 1 -ludnia; zani.n/.la poutonnc d. 3 styeznia,

l„(ly ode.zlv d 22 i 2.> lu t(ru, Po'i ()st.6^^kiem i Nr/.inami

picrwszv lod trwat od d. 2(, li^fop.id.-i d(. 22 irmdriia, diiisri od

:o srudi.ia do 22 l.itego. l'.

pierwszy I6d jiow-.-taly d. 2;

dnia, dui-i utvvo,/.,mv di.ia

AV dDiacli 26 -.S Uw'^n. ]„H 1 l)a'l)In^sa w /aw.-ka d. 27 i 2b In

...M lud ,,„..ralyM. 2Sl«a
Se.q''Vj'i'Y'2'r';lni'i'iu^ ,M, ,:iu^i ';,/. za.narzia Wi.la (inu

15. i ^'{feir po<ri{u.l'u'm \.'miai/!a 'v.' n.''!-VT<\.%\ui\^'\\^ni^a<\^^, \(>ddo

tnvai do .2 lut,-,

iG. 7;«^
^''z\,^;;7;r'^7;:';\<K'-,,'

\ ,., lut.i^M. I'.ni Hilda i
Sok,.U'ir.

17. Striviijz pod Bi^knuKMini /amai/.i . 1 ,^ iKf.p'idT 1/m1 -.n k iini '/iu.:;i:.«

\l<>/.^^':vhr^'u<'\ \\\k, ]\l!^i'm 'huiv^U T-i'm.-.i dnia -'

'

~'

puscil d ij laU'go. I'l.d Jirzi'zinH iud ^taiy *'il '1-
'^



SpostrzezeDia zrobione w r. i893 u stacyach wodoskazowych.

1>'. L)rSa^Sin>/'(L'4, 10-^12, 2.1-25 i :.: deszcz d. 3. 112|.

0. Ksiiiznice. ISnieff d. i, 3, 10- I'S 17— 'O. -^i, 22 ' 24— 26 [14j.

•2. Stary Sacz. ^Snu"g (i.
'3, Vj, 2,', ^23

i 2 1 '!>>].

•V Liezkowice. Snie^r d. i, 3, 4, u->-i}, 17. 21, 2i, :<>, 27 1
.-•i pn

4^. Koszyec. ^n\eg d. 4, in— 12. i5. 21 i
21') [7].



23. Gorlice. Saieg d. 3, 10-14, i7-2'» 24-26, 29 i 3o [h

25. ^.migr^d. Snieg d. i, 4, .0, 18, 21 i 23-26 [9J.

26. ^olk6w. Snieg d. i, .1, 5, 11, 12, 14, i5, 18, 19, 22-2*
27. Labuzie. Sa,eg d. i, 3, 10-14, 21, 23, 24, 26 i 3i [1;

30. Krosno. gnieg d. 2-5, 7-18, 22, 23 i 25 [19].

31 ^arnowa. Snieg d. 5, 7, io-i3, 19-22 i 26-29 114].

.32. Rzesz6w. Deszcz d. 3 i 4; Snieg d. 5, 26 i 3i [5'.

33. Dabr6wki szlacheckie. Snieg d. ., 4, 18, 23, 24, 26 i 3i [7].

34. Tryticza. Snieg d. i, 4, 10, .2, i3, 18, 24 i 26; deazcz d. 3 [9].

35. Krowniki. gnieg d. 1, 4, 1 1, 12, .8, 24, 26 i 3i, z de.«czem d. 3 m
36. PostoWw. Snieg d. r, 3, i ., 12, 17, .8, 21, 24 i 26 [9J.

37. Olchowce. Snieg d. 5-7, 9-18 i 21 [141.

38. Dyn6w. Snieg d. 10, ,8, 19, 24 i 25 \^].

39. Babice. Snieg d. 1, 5, 10, ir, i3 i 26; deszcz d. 3o i 3i [8J.

40. Przemy^l. Snieg d. t, 4, 5, .i~i3, 16, 18, 24 i 26 [10].

41. Radymno. Snieg d. i.

43. Lezachdw. ^nieg d. 3, 5, 10-12, 16 -.8, 21-24, 26 i 3i [14].

44. Rzucb6w.^ Snieg d. i, 10-12, ty, 18, 23, 26 i 27 [9].

45. Kudnik. Snieg (

46. Majdan Zbydnic
47. Jawiszowice. Snieg d. 2, 3, 5, 10, 17— 25 i 3i |14|.'

53, Niepolomice. Snieg d. i, 4, 5, ti — 13, 17, 19 i 22-24 [H]-

. Snieg d. r, 10-14, >7, i«, 2,, 22, 24, 26 i 3. [13],

Zbydniowski. Snieg d. 1, 5, 10 -i 5, 18, 26 i 3i [11

»wice. Snieg d. 2, 3, 5, 10, 17-25 i 3i |14|.'!

53, Niepolomice. Snieg d. i, 4, 5, ti — 13, 17, 19 i 22-24 [H]-

56. Jagodniki. Snieg d. 6 — 10 5]. ,u\

58. Szczucin. Snieg d. 4, 5,
10' 14 i5 17, 21, 23, 24 i 26, z desz. d. -;> ^

•

59. 08tr6wek Snieg d. 11. 12. , a. ,5. ,^-2.. 2^-26 i3i: deszcz d. 3 1 4
[i^J'

usiroweK. onieg a. 11, 12, 14, o, 17— 21, 24— 20 1 -^ ; u

Dzik6w. Snieg d. i, 4, 5, n, i5, 18, 21-23 i 26 [lO].

Chwalowice Snieg d. i, 5, .o-i5,' .'s,
26

'i
'3.' [111./ '

Biskowice. Snieg d. ,, 4, ,o-i3, .7, .8, 22, 24, 26 i 3i [12].

Synow6dzko, Snieg d. i, 4, 9, '«. '3-. 5, .8, 22, 24, 26 1 29 [1-^

H0SZ6W. Snieg d. I, 4 i ,8 [3].
K6wnia. gnieg d 3-6, n i 16 [6j.
Wistowa. Snieg d. 4 i 5 |2].

Pukasowce. Snieg d. t, 4, 11, 16, 17, 23, 24 i 27 |8].

Lachowce. Snieg d. . i 4 [2].

Pasieczna. Snieg d. i i 4 [2],

Jezupol. Snieg d. 3, 12, 16 i 3i [4).

N:idvvorna Snieg d. 4.
Alykityiice. Snieg d. i i 4 [2].
Kornalowice. 6nieg d. i.

Kofodruby. ^nieg d. 2, 9 i ao- 22 [,5]

Rozwaddw. Snieg d 14 10-12 .6-18 20 24i3i[U|-

l:lS:^'Ani!^^ f; I' ?; ^'•U"^8-Ml 1%: deszcz d. 3 ^^^^^

2urawno. Snieg d 4

Siwka. Snieg d. ^'-G
„...„, ,:il^..,«,.

Niini6w. Snieir d. 1. 4. n i it desxp'/. d. 3 [51.

Halicz.

Kolomyja. Snieg d. 1, 2, 4, 5, 17 i 18
Sniatyn. Snieg d. i, 3, 4 i 16— 18 [61.



8. Mszana. Sniej- (

9. Droginia. 6nieg

12. 8tai-y tSacz. Snwg d. 4.

13. Ciezk.iwice. Snieg d.

'i 26 [11].,

14. Koszyce. Snieg d. 6, ;

20. ^abno, ^nieg d. % 5> i'i3; deszcz d. i, n, 1

'21. Siedliszowiee. Snieg d. 3, 6, 7, 14 i 23; deszcz i,

22. Jaslo. Snieg d. s, 9—11 i 20; deszcz d. i5, i"*,

23. Gorlice. Snieg d. 1 i 7— u; deszcz d. 14, 20, 2:

24. Kleczany. Deszcz d. 2, i5, 23 i 26 [4],
"^ " '•

• . Snieg d. I, 3, 6-S i 20; deszcz d. 23

2(5. Zolk6\v. Snieg d.

27. Labnzie. Snieg d. 6; deszcz t
""

Mielec. Snieg ,

31. Z.rnowa. Snieg d. 5, 9-,3 i 22: deszcz d. .8-20, 23, 25

32. Kze8z6^y. Snifg d. 6, i.2o; deszcz d. .5 ,3].

33. Dabr(Jwki.8zlachecki€). Snieg d. ., 6, 20 i 23; deszc:

34. Tryucz.. Snieg d. i, 4, ,0, 12, .3, .8, 24_i 26; deszcz d,

3o. Krowniki. Snieg d. 1.

36. Postolow. Snieg d. - zde'szczem'd. ;;de8Wzd. 2

37. Olcbowce, Snieg d. 3 I5, 7, 8 i .0; deszcz d. 20,2,
- % '

39. Babice. Snieg d. 6, 7/14, z deszczem d.

40. PrzemysY Snieg d. 5-7; deszcz d. i, 20, :

41. Radymno. Snieg d. 6, 7. 14. 21 i 22, z

5 25 i 26 [17J.
Snieg d. b - 8,

8
j 23 112].



[230]

4fi. Majdan Zbydniowski. Snieg d.

sti6wek. Snieg c

'zik6w. Snieg d.

sniogiem d. i8

G8. T5i6k(.\Nic(.. Snipg
70. Sviiow.MUko. Sni
71. Stryj. Sniog .1. 2

^2. Mykitynce. Sni
84. Kornalowice. b

'g d. 2, 3, 6—8, II, 1 3, z deszczcin (

fl21._

d.' /

'd. n"

i3; d
pz Miieg d. 1 3, I

kohajdw. Snieg d, 6-8; deazcz d. 18, 23 i 26 [C].

ina. Deszoz d. n, ig i 24 [3].
89. Zales<

90. ^iirawi

91. SiwkH
91?. Halipz Snieg d.



1^5.

Zo?k"6w.'Elt
',2,' ,8. .9. 2.

, z 'deszczem d. 3, .-, 7 i 25; d.szcz

26. 10 .8 iq z deszczem d. 22; deszez d. 6 i5

27. Labuzie!

Mielec.1Snieg d, 9 i .9

'"'«-=- deszczem d. 8; desz

d. 8; deszcz d. 2,6 i

cz d. 3,

'

28.
, 25 [6J.

29. -20; deszcz d. 6, 8 i .7L9J..
^ainowa

. Snieg^d. 6, ;
:," r6-.8, 20, 22 [13].

Rzeszow. Deszcz d. N, h, 8 i .8 [4]

Snieg 8, 10,33. D.^br6wla szlachcckie. 12, 18, 19, zdeszczei11 d. 6 [6J.
34. Tryncza 22, z dfazczem d. ^^,

, 8, n, 1

deszcz d 3 1121.
35. K.ownifc:i. Snieg d. 9 .2, 18, 19, 2 2, 23, z deszczem d. ^i, 24 i 25; deszcz

36. PoLww." S^g d. c, - 12, >8, r9, z deszczem d. 6, 8, 23i25; deszcz

37. Olchoic'

^nSJlt^T
-in i 17-10 [71

I)yn6w. j.

39. Babice. Snieg d.-Q, , deszcz (1. 2
, 4,

40. Przl^4l. gnfeg"'d. 9/1*0, 2,, z deszczem d. ,,. ,2, .S i 25; desz;cz dnia

[9J;
41. K.dymn^0. Snieg d. ,0 ; deszcz d. 2, 3, 6, ,;7 i_^ 25 [10],
43. Lezach6

?SV.f
3-^2, 18-22

, z deszczem d. 7. 8, deszcz

44. Kz^uch^.; -12 .8
, .9. z desz. d. 2 5; di zcz d 9 |9J-

45. Rudnik. .Wg d. .0- deszcz d. 3. 6, .5 i .Tm-

'

Majdan
:Zbydninwski. Snieg d. 10, > I, 19-21, z deszczein d. .2:

47. J.4^ovvice!*' 6nilg d! T l^% - 2>, z deszczem d. 3; deszcz dnia ,6

59. 08tr6vvek.. Snieg d. 9-1 1 i ,8-20; deszcz d. 6, 8 i 17 [9].

fi9 fw''*^'^-
^"'*'- '1- -o-'2 i '8-2'? ^'e^zcz d. 3, 6, 8 i 9 [11

'>'J- uabrowa wrzawska. Snieg d. 10-12 i 18-21; deszcz d. 3, •



[2321

63. Chwafowicc. S,mes d. lo,

)wice. Snioff (1. I.,

,
')

i 3o 1.13].

\\6tlzko. iSnieg d

% Kozwa K ^Snief,^

87 MikoJa) 'J.' Srihi <

89. Zaf.Hce

90. Zurawn
91 Siwka.
92. U.liez.

'^X

c-K (1. 7

%
Nizniih

yki'

/jll).
9s rlcie'rykL ^

.deS'ij. 3"'5-7; fb f'.r/iiq.
'''' ''' '"' '''' '

''

102. Sniatyn. Sniog d, 4, 22 -25, z <i<'8zczem d i^ [t;].

7. Zator. Snie;,- d. .7.

8. Mszai.a. Snir^- .1. . >, ,4, , -, -4. z d<'H/rzcin d

9. Droirinia. '.^nif- d m; d,'sz,v, .1. •,, ,7, - i .-

22'
i 2S lit]

11. ProszMwki Siiic- li , / d,- . •/ : •

'

12. Stary Saoz. Sni^ - ,i. ..
'

,
-

i

13. Ciezkowlr-.. Sni..- d . 1 . . , -,-. / .i

14. Koszyoe. ftnio- z d.-^/c/.-m d. ,
-

i ^ • ''' -

Id. Nowy S§cz.'^niejr d. .2, i.', z' dci/ d.';, 17 i



. Snieff d. i3 i

Snieg d._i3, z -

I'N. Mici,.,-. Siiic^^ z deazczeiu d. 17; deezcz d.

L'l), (y-Awlu^zinyhy. Deazcz d. 23 128 [2].

32! Hzcszfiw. bes^zcz d. 18 i

'23
'[2j,

33. DahriUvki szlarheckie. Snifiir d. 17: deszcz
34. Tr
35. Kr^„„.. ...^ „

36. PostoWw. gnieg z

niki. Snie^

ig z deszczem
,
deszcz d. 1

39. Babice. Snieg d. 23, z desz. d. 17; deszcz d. 8-r3, .6, 22 i 24-
40. Przemysl. Suieg z deszczem d. 17 i 23; deszcz d. 12, 23 i 2'

41. Kadymno. Snieg d. 23; deszcz d. 17, 32 i 28 [4j.

43. Le4acli6w. Snieg d. 14, ib, 18 i a3, z deszczem d. i3 i 1

d. .6, 20, 22, 24, 25 i 28 [12],

44. Kzuch6w. Snieg d. 23, z deszczem d. 17; deszcz d. 14 i 28
[

45. Rudnik. Snieg d. .5, .7 i 23; deszcz d. 24 i 28 [5].

4G. Majdan Zbydniowski. Snieg d. i3, 23, z deszczem d. i5 i 1

47. Jawiszowice. ^nieg z deszczem d. 17; deszcz d. 7 |2j.

53. Niepolomice. Snieg d. i3, 14, z deszczem d. 17; deszcz d. 22

56. Jagodniki. Snieg z deszczem d. (7; deszcz d. 7 i 28 [3J.

58. Szczucin. Snieg z deszczem d. 17; deszcz d. 22, 27 i 28 [4].

59. 08ti(iwek. , Snieg z deszczem d. 23; deszcz d 28 [2].

61. Dzikdw. Snieg z deszczem d. 17 i 23; deszcz d. 28 [3].

62. D^browa wrzawska. Snieg z deszczem d. i3, i5 i 17; deszc

34 i 28 [6J. .

63. Chwalowice. Snieg z deszczem d. i3, i5 i 17; deszcz d. 22, 2

65. Sassdw. Snieg z deszczem d. 8; deszcz d 28 i 29 [B].

6h. Bi.skowice. Snieg d. 33, z deszczem d. 12, 17 i 22; deazcz d.

'0. Synow6dzko wy^ne. Snieg d. 9, 14, '7, ^3, z deszczem d. 18

7l. Stryj. Snieg d. 9, z deszczem d. 17 i 23; deszcz d. r2 i 22
(

'3. Ho8z6w. Soieg d. 9 i 23, z deszczem d. 17; deszcz d. 22 1 2

io K6wnia. Snieg d. 9, M, .7, '8. =3 i 25 [6].

i<>.
Wistowa. Snieg d. 9 i 23 [2].

'7. Pukasowce. Snieg d. q, 18 i 23, z deszczem d. 17; deszcz d.

.Snieg d. 9, 14, 17, 23 i 26; deszcz d. 22 i 27 [7j.

>:}. rasieczna Snieg d. 9 i 23 [2].

80. Jezupol. Snieg d. 9; deszcz d. 7 i 23 [3]. .

81. Nadworna. Snieg d. 7 — 9, .4 i 33, z deszczem d. 17, 22 1 25;

82. Mykitynce; "nieg d. 9 i 23 [2].

84. Kornalowice. Snieg d. 2 3, z desz. d.

«5. Kolodruby, Degzca d, 28.
86. Rozwaddw. Snieg d. q i 23: deszcz 1

87. Mikolajdw.. Deszcz d. 28 i 29 [2].

»8. Brzezina., Snieg d. i5; deszcz d. 12 i

89. Zalesce. Snieg d. 9. <4. '7, 20 i 23;



[234]

90. Zurawno. Snieg d. 14, i8 i 23, z deszczem d. 4, q, 17 i

d. 12 i 28 [9].

91. Siwka. Snieg- d. 4, 9, 1 3, 14, 17, 1 8, 23 i 25 [8J.
92. Halicz. Snieg d. 9, jy, 18 i 23 ; deszcz d. 20, 22, 24, 25 i

93. Nizniow. Snieg d. o, 18 i 23; deszcz d. 22, 24, 25 i 28 [7

96. Zaleszczyki.. Snieg d. 18, z deszczem d. 25 [2J.
98. Uscieryki. Snieg d. 9, 14, 22 i 23; deszcz d. 29 [5].

90. Waszkowce. Snieg d. 6-ro, 14 i 21, z deszczem d. 2 5 [8]

100. Dora. Snieg. d. 9, 10, 14, 17, 23, z deszczem d. 25; deszcz c

101. Kolorayja. Snieg d, 17, 18, 25, z deszczem d. 9 i 23 ; dcszc;

102. Sniatya. Snieg d. 6, 8, 9, ,4, 17, .8 i 23, z deszczem d. 2

1. Zywiec. Snieg d. 5 i 6; deszcz d. 3,

2. Kobiernice. Snieg z deszczem d 4—
25-28 i 3 1 116J. K d. 1 3 i 23.

5. Sucha. Snieg d. 5 ; deszcz d. 4, 7, 8,

6. Wadowjce. Snieg d. 5 i 6; deszcz d
7. Zator. Snieg d. 5 i 6; deszcz d. 3, 7,

8. Mszana. Snieg d. 5—7; deszcz d. 3, c

9. Droginia. Snieg d. 7, z deszczem d
i 3 1 [10].

10. Ksi^inice. Snieg z deszczem d. 6; (

do 28 i 3r,[14].
11. Pro3z6wki. Snieg d. 6; deszcz d. 3, .

12. Stary S§cz. Deszcz d. 4, i3, 16, 26 i

13. Cigikowice. Snieg d. 6; deszcz d. 3,
14. Koszyce. Deszcz d. 4, 7, 25— 28 i 3i
15. Goikowice. Snieg d. 5 i 6; deszcz

23. (iorlice. Deszcz d. 4-7
24. Kl§czany. Deszcz d. 3,

25. Zmigr6d. Snieg d. 6, z
26. Zolk6w. Deszcz d 7 2
27. Labtizie.. Deszcz d. 5, :

33. Dabr6wki szlach. i

34. Tryhcza. Snieg z (

35. Krowniki. J^nieg z
36. Postoldw. Deszcz f

37. Olchowce Deszcz (

38. Dyn6w. Snieg d. fi

39. Babice. Snieg z d



deszcz d. 3, 4, 7, S, 12, 14, ig,

i^j: / deszezem d. 5 i 6; deazcz d. 3, 4, 7,

y.' ^-. de«/cz d. y, 21, 22, 27 i j9-3i [8

» ^nie<i: / doszczeiii d 7; deszcz d. 8— 10, 12, 2i~23 i 26— 3o [13J.

: m>),i De-zc7 d 1 4, d, 7-9, 11-14 i i9-3o [22].

mil Deszcz d D. i|, 10 2S i 29 [6].



1. Zywiec. Deszcz d. t, 3-i2, 14, 20— 22, 24—27 i 2y |20J. Biirza K d.

2. Kobiernice. Sesz'z d.''?; 3, S-g, i r, 14, 20-22 i 24-30 [19J ; K d.

3. Oswiecim. Deszcz d. i, 7, 8, ir, 19, 20, 24, 25, 27, 29 i 3o [11].

4. Cheimek. Deszcz d. i, 5-8, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 29 i 3o [13j.

5. Sucha. Deszcz d. i, 2, 5—9, 11, 21, 27 i 3o [11]; k d. 14, 20, 24! 29.

Wadowice. Deszcz d. 3, 5, 6, 9, 11, 27 i 3o [7].

3o [9J.
Mszana. Deszcz d, 2-7, 11, 20—22, 25, 27, 29 i 3o [14].

Droginia. Deszcz d. 1—7, 11, 11, 22, 24, 26, 27, 29 i 3o [16].
-

' • - '
, 3-6, ,0, 11,2,, 22, 25, 27, 29 i 3o[lKsi^inice. Deszcz (

11. Proszdwki. Deszcz d.

12. Stary Sacz. Deszcz d. 5-7, 10, ir,'2i, 22 i 27—3o [111;
13. Cie^kowice. Deszcz d. 1-8, M ' ' - / . . ..

. Deszcz (

14. Koszyce. Deszcz d. 3—8, 21, 24, 27, 29 i 3o [11]."- -- - - - ,,,i .7_3o[13];I
16. Nowy S^cz. Deszcz d. 1, ^ „ .., .., .., _, ^__^.
19. Zglobice. Deszcz d. r— 6, 21, 24, 27 29 i 3o 1111.
20. Zabno. Deszcz d. 2, 4-6, 8 14 20-22 24 25, 27, 29 i 3o [14].

21. Siedliszowice. Deszcz d. 2-8, 14, 19-21, 24, 25, 27, 29 i 3o [16].

22. Jasio. Deszcz d. i, 3-0, 22 i 3o [71- K d. 20.
23. Gorlice. Deszcz d. 1-8. £4, 20—22, 24-27 i 29 [17 1.

24. Kleczany. Deszcz d. 1—8, ii, 21, 22, 25 27 i 29' [14].
2.5. Zmigr6d. Deszcz d. 1-6, 21, 22, 24,

26
'i 29 [11].

26. Zolk6w. Deszcz d. 3-6, 22 i 3o [6]; K d. 20.
27. Labuzie. Deszcz d. 3-7, 20, 24, 29 i 3o [9]
28. Mielec. Deszcz d. 2-6, 8, 20, 21, 24, 26, 27 i 29 [12].
29. Gawiuszowice. Deszcz d. 2, 6, 20-22, 27, 29 i 3o [8].
30. Krosno. Deszcz d. .-8, ,4, 22, 24, 26, 27, 29 i 3o [15].
31. Zarnowa. Deszcz d. t-9, 22, 23, 26, 27 i 29 [14].
32. Rze8z6w. Deszcz d. 2-8, 20-22, 26 i^o [12 ; K d. 20, - d. 26.

33. p%br6wki szlacheckie. Deszcz d. 2-4, 6, 22, 27 i 3o [7].

ot ^^'y^cza. Deszcz d. 2-7, ,4, 20, 2., 25-27 i 3o [13].
35. Krowniki. Deszcz d. 2-6, To, 14, ,a 2, 22 25 i 27 [12J.

37. Olchowce. Deszcz d. 1-6, 16, 22 i 28-3o [11].
^8. Dyn6w. Deszcz d. r-io, 20-22. 24—27 20 i 3o [19].

fn
g^b'««-

Pe«^«^^ d. x-,0 ,4, — ", 4%6? 7 1 ^9 18]-
40. PrzemySl. Deszcz d. 2-7, io, 20, 22 25 i 27 [111.
41. Radymno. Deszcz d. 2, 4-8. 10 14 .n 20 24 26, 27 i 3o [14].

43. Lezach6w. Deszcz d. 1-8, 10 u 20-22 '24-27 i 3o [I8J.
44. Rznch6w Deszcz d. 2-7, 14, '20-22 i

25'-
27 [13].

45. Rudmk. Deszcz d. 1 -5 20-22 afi 1^ i 3a 'ill
46 Majdan Zbydniowski. Deszcz d!'2-'6, 8, h." 20-22, 26, 27 i 3o [13J-

ti'
i'^wiszowice. Deszcz d. 6, 8. o 25 27 i 20 161- K d. 29.

48. Pustynia. Deszcz d. i, 5-8, u, 20, /r 24, 25 '27, 29 f 3o [13].

53. Niepobmice. Deszcz d i 2 4 — 4 1 71 20 — 22 27 20 i 3o [1*]

'

K d. .4, 20, 27 i 29
' '

'
» /' ^

56. Jagodniki. Deszcz d. 5-8, ,, 20 21 25-27 20 i 'o [12].
68. bzczucin. Deszcz d. 2, 4-8 ,'4 20 2'. 24 26 27 20 i 3o [14]-

59. Ostrdwek. Deszcz d. i 6, Jo, 27 20 i'3o (61
'

61. Dzik6w. Deszcz d. 2, 4-q 20 21 l 27 i 3o 1 m nil
62. Djbrowawrzawska. bLcz d. '3-6.t %, m, 2^-22, 26, 27, '9;

jCl^^"

bd. Chwaiowice. Deszcz d. 3-6, 8 10 u 20-22 2f> 27, 29 i 3o [1*J-



1 3,

73. Ho8z6w. Deszcz d. 2—10, 14, 2

75. K<iwnia. Deszcz d. 1-8, 14, 22

76. Wistowa. Deszcz d. 4-10 [7J.

77. Pukaaowce. Deszcz d. 1—6 [6].

78. Lachowce. Deszcz d. i, 3, 5— k
Pasieezna. Deszcz d. i— g, :

20 Lio].

. 8, 10, 14, 19. 2., 22, 24-20 I 3o [](>|.

Deszcz d. i-n, 1 3, 18-20, 23-20, 2^ i 3o [21

80." Jeziipol. Deszcz d. .', 4-10, 2. 1 26 [10].

bl. Nadworna. Deszcz d. i-3, 4— 9, n, i3— 13, 1'9-22, 25

- dnia 26.

82. Mykitynce. Deszcz d. .-9, :=. i ^5 [U].

84. Kornalowice. Deszcz d. 1-7, 10, 20-22, 24, 2 5 i 27 [14

8.5. Kolodiiiby. Deszcz d. i-.o, 16-18, 2., 24, 261, 28 i 29
5 i 27 [llj

8?; mko\l)6wl Bemcz a'. ^'-77'!l%l'2Vm
'

88. Brzezina. Deszcz d. 2-7/9, '5, ^6, 26 i 3o [1\
89. Zalesce. Deszcz d. i-io, 14, >9-", ^5 i 3o

[
n.

90. :^.urawno. Deszcz d. i, 2, 4-^0, .9-22, 24, 25 , 27 i 3o

.'iS.::S=i;i?;;n,";-"^i",'un,.
93. mim6w, Deszcz d. i-.., .4/2., 22, 26 i 27

|^^^K na^

99. Waszkow ..

100. Dora. Deszcz d. i,

101. Kolomyja. Deszcz c

102. Sniatyn. Deszcz d.

1. Zywiec. Deszcz d. ., 2, 4, -2-19, 22, 23 i 28-3. [17]; K dnia .

2. KobiwSce^ Deszcz d. i-5, 12-19, 22, 23 i 27-3. [20]; K dnia >

5. Silcha. Deszcz d. i, .3-17. >9, 23, 28, 3o i 3. [11]; K d. i, i3 12^

6. Wadowice. Deszcz d. 4, 14, i5, 18, 19, 22 i 28-3o [9].

7. Zator. Deszcz d. i, i3, i5, 19, 22, 23, 29 i 3o [8].

8. Mszana. Deszcz d. i, 2, 4, >3-i6, .8, .9, 23 i 3o [11].

9. Droginia. Deszcz d. r, 2, 4, '3-iq, 23 i 28-3i [15].

10. Ksi^^nice. Deszcz d. ., 2, 4. '3, i5. 23 i 3o [7],

11. Pro8z6wki. Deszcz d. (. 2. 4. i3, i5, 23 i 3o [7].

12. Stary Sacz. Deszcz d.
13. Ciezkowice. Deszcz d.
14. Koszyce. Deszcz d. i,

15. Golkowico. Deszcz d.
-.

,, 2. I3-.6, 23, 29 i 30 [yj.

-3, 7, 8, .5, .6, i9ij28-3o [1]

12. Stary S§cz. Deszcz d. i, 2. i5, 16, 20, 23 i 29-31 [9

13. Ciezkowice. Deszcz d. ., 2, 4, i3-ip, 23 i 29-31 [1'

14. Koszyce. Deszcz d. ., 2, 4, '5, .6, 23 i 29-3. [9].

-;6;^23; 29 Via [9].

;

. Zgtobiee. Deszcz d. i -3, 7, 8, i5, 16, 19 i 28-3o [1

• Zabno. Deszcz d. i, 4, i3, )5, 16, .8, 19, 23, 29 1 3o

. Siedliszowice. Deszcz d. i, 2, 14— 16, i8, 19, 23 1 28

. Jaslo. Deszcz d. i, 7, n, .2, .5 i 29 [6J.

^f
Gorlice. Deszcz d. i, 2, 4, 14-17. '9. ^h\-^r^r^k}

Ito26. ^olk6w. I

Deszcz d. ., 2, 4, '2-20, 23 i 28-30 [lb].
_

)eszcz d. I, 3, 4, 12-16, .8, 19, 23, 28, 3o 1 3i [1^

eszczd. i,'4;i2 i5, ,8, ,9, 23, 28i3o[9];i5d.i



27 Lnhnzk . Deszcz d. l3-I7 I() 2'^
i 2Q--3i rill.

Mielec. Deszcz d. ,, 4, '3 -.5, V , K), 23 i 3o |-9.

29 Oa^vhis owice. Deszc 3o [k
Krnsno Deszcz d. I

. 19, 23 i 3o [10]

32
Zaruow

; ^,111^^
^

4', iQ, 2V' 3 i Vi [5]

[13].

ki szJachecki Deszcz d. |5].
34 Tryiicza Deszcz d.

, 4, .6, r8,
^'1 9/^2

3,

' t"^}-
35. Krownil i. Deszcz d.

36 Postol^w. Deszcz d. ,'23^ 3o
37

q, 1 3, '.4,
~7

-20, '23
3 I [1

I)yn6w. Deszcz d. I -5, ,;4o/ 3^119];'Kd.^
Bab ice. Deszcz d. ., 2, ,3-.6, ,8, iq, 28, 3o i 3- [llj.

40.
4, '6, 19, 23

1
Radymr ). Deszcz d. 3 3o i 3

43." Lczaeh6w. Deszcz d.
;^4, 9,

'•V 8 3o i

'

[17
Rzucl,6\ 3', 3o i

45."

4H.

Hiiflnik. DeszS'd.'^; -4."'.'4-'i6,^' [121.
Zbyd.n..wski Deszcz d.' I 23 i

53', Niepoio 'ice'. rWz
d. ., 2, .3, I

S'

'','

' ?c l^iL
56. JafrMni ki. Deszcz d. N 2! 4! I5; r,; ',9, 2-; '

? 20-3 r[io

50." Ostr'owek. DeSoz^fi
Dzikow. Deszcz d. "i

!v.v'

'.i-\7i"
[9J.

m.
l^nbrow

ic'l''Dlszez
De8zcz"d!''.'

";''23'i ^8-

68. Biskowice. Deszcz d. i,' 2, 4, 14- i'6 18*23 28, 3o i 3i [111; K d. M
70. Synowodzko wyzne. Deszcz d. ., 2, 4, q, .4->n, 28 i 3o [12J.

73"& ^'n'"
"^^ r4' 7, 9, '4- '6, .8, 'iq, 23, 28 i 3i [14]; ^ d, 9

^d. H0SZ6W. Deszcz d. 2, 4, q, ,6 i 23 1.51.

75. Riiwnia. Deszcz d. ,/ 241 ,5 -^8
[7

77. Pukasovvoe. Deszcz d. 1-4, 7, 9, 14 6-19, 23, 3o i 3, [14]; - d. <

.8. Lachowce. Deszcz d i-3 10 27 is, [61
79. Pasieczna, Deszcz d. 2, 3/7, Is, ,8 i 24 [6].
80. Jezupol. Deszcz d. i~-\ -, n ,fi ; ,n rsi
81. Nadworna. Deszcz d. .^^ '4 '9 '.J-^g 'I3 i 28-3, [16].

8i ET'-- ^ff '
•^^ - ^' 7, .5, ,8 i 24 [6].

84, Ko-nalowice. Deszcz d. r-5, g, 14-.9, 23 i 28-3. [17).
iniby. Deszcz d. r, 2, 4. 14- .6. m i 23 181.

3 1 [8j; K d.
87. Mikolajd __
88. Brzezina Deszcz „ _
8^-_?;>lesce. Deszcz d. i, '2,"''4,'

9, >3''-'i9,
'2'3'/2'8,'

3o' i' Vi" [15].

91. Siwka. Deszcz d. i*
2' V 1't-J.k iVi~' ' '

'
"•^' ^

' '
^

100. Dora. Deszcz d. ,-4, ',6~tn 28 f ^. flOl
101. Kolomyja. Deszcz d. r-4, i3, ,4, ,6- ,8, ^3, 28, 3o i 3i [13];

102. Sniatyn. Deszcz d. 4, 5, 10, ,7, ,8, 3o i 3t [7]; - d. ,8.



2. KobicM-nice. Deszcz d'.'i, 2, 5-7, g-.i, ,.,, ,5, .7

5. Siicha, Deszcz d. b, n, i3 i 27 [41 • k d. ?, 14 1-
6. Wadowice. Deszcz d. 6, 10, n i 26— 28 [Gl'
7. Zator. Doszcz d. i, u, .2, 14, 24 i 29 [6|.

10. Ksi^zniee. Deszcz d. 1

[,''12'
27 ^2874]."^' '

'
'^'

'''

11. Pro8z6\vki. Deszcz d. n, 12, 27 i 28 [41.
12. Staiy Sacz. Deszcz d. 6, 7, n, ,3-.6, 22 i 28 [91.
3. Cieikowice. Deszcz d. i, 6, 7, Q-x, .',, i5-i7 24

14. Koszyco. Deszcz

i1£
22; J.asi,

23. (iorl

24. Klgc

!--'.

''''^'•^''DSLz'd''^'::'^''''^^"

^0- /migr6d. Deszcz d. .,7, 8 n, .2 i5, 27 i 28 [8].
20. Zo}k6w. Deszcz d. i, 7, ,, 12 ,5 i 2q [6J.

^

27. Labuzie. Deszcz d. ., 7, ,o-,2, .6, 2^ i 28 [81.
28. Miclee. Deszcz d. i, 7. . ., 12, .4, i5, .7, 24, 28 i 3o

[

j^- Gawluszowice. Deszcz d. i, 10, 12, 14 i 27-20 [7].
^0- Krosno. Deszcz d. i, 7, n, 12, i5 i 24 [6J; -'d. 2_,.
31. Z.rnowa. Deszcz d. \ 2. 8-i3, 25-27 i 3t [121.
32. l{zesz6^y. Deszcz d. ,, 7, i ,, 12, ,5, 16 i 24 [7]; K d.

ii
,I?ab'ouki szlachcckie. Deszcz d. i, 7, i3 i 28 [4].p rryiicza. Deszcz d. i, 7, ii-t3, 17 i 24-28 [11], K d

•^0. Kruwniki. Deszcz d. r, 6-8, ir-i3, i5 i 3i [9]; K d.

IJ'J-
Posto}6w. Deszcz d. I 6 7 q ii-ifi 24 1 20 -2q [15

g- Olchowce. Deszcz d. 9, .3, '.4,' rr,-2o,'23, 2G, 3o i'S. [
38. Dyn6w. Deszcz d. i-3, 6, 7, 9-. 2, /4, .5 i 23-3. [It
39. Habice. Deszcz d. ,, 6, .,-.6, 27-29 i 3r {121.

4 S'"'^,«'»ysl' l>eszcz d. I, 6-8, ir-i3, i5, .6, 74 29 i 3o
[

41. Radymno. Deszcz d. i, 6, 7, .1 -.3, .5-. 7, 24, 27 i 2

*^. i-ezachow, Deszcz d 1 6 7 ri 12 11-17 i 24—3o []
44. Rznehovv. Deszcz d. i, '6,

'7, 12, '..3, '.7, 24, 26 i 27 [9];

J5.
Hudnik. Deszcz d. i, 3, q, r4, .8 i 2. [61

IT.' Jauis?,
^•^^:'^"- r^eszW, d: ,, 7, 9, .0, .2,',

3, ,5-. 7, 24

'^l;
-kwlniki Deszcld. .",

6, 7, y-
,2''

,7'i '2t-2H\l21.'
• '.zcziiein. Deszcz d. i, 6, 7, q— 12, 16, 17 i 25— 20 [141

;^-'- Ostiwek. Deszcz d. ,, ^//o-, 2, ,4-17, 24126-29 [1
Jl- HzikOw. Deszcz d 1-/7 n ,0 ,2-. 5 24 27 28' 13
^2. Dabrowa w.zawska. Deszcz d. i? 7, y-^'7, 24, ^'s, 27-

fio-
S?ss(3w. Deszc7!^d!^^,'8,'',/'„V!'3,'m)V''

'^~''^
'

""

70' s'.'^'^'^^'^'e- r->eHzcz d. 6-S. ,o-,3, .5,. 7; 24, 27, 28 i ^o
[

^'- «tryj.' Deszcz ';r"%^'T' 5- /;/'24'i' 27-2^\isl
'^'

'



73. Hosz6w. Deszez d. i, 6, 8, 1 1, 12, r5 i 28 [7].
75. R6wnin. Deszcz d. i, 2, 6— f3, 2 5, 26 i 28 [131.
76. Wistowa. Deszcz d. 5, 6, 10- 1 3, 23 i 24 [81.

78. Lachowce. Deszcz d. i, 6, ,0, 14-17 i 26 [8].
79. Pasieczna. Deszcz d. 1, 7, 8, 11, 12, 14—16 i 26
80. Jeznpol. Deszcz d. i, 10—12, 16, 27 i 28 [71.
81. Nadworna. Deszcz (

5 d. I, 7-12, 14-16 i 26-29 [141.

6-13, .5-, 7, 24 i 3. [151.

), ii~i3, i5, .6 i 27 [11].

I, I -.3, 17 i 27 [9J.
i3 i ,5 [4J;Kd. I, i 24.

i-i5 i 27-29 [11].

-», 10-.7. 24, 27-29 i 3i [17J.
oKj. i,uiawiju. ueazcz a. i, 0, 8, io-i5 i 25— 29 114!.
91. Siwka. Deszcz d. i, 6-i3 i 28 |]0J.
92. Halicz. Deszcz d. 1, 8, 10— 15 i 27— 29 [11]
93. Ni^nidw. Deszcz d. .,7, 10, u, 14-17, 24 i 27-29 [12]
96. Zaleszczyki. Deszcz d. i, 7, q-12 i 27 [71.
98. Useieryki. Deszcz d. . i i,-,3. [4]

. Sniatyn. Deszcz d, 1, 8— 1 3, i5 i 29 [9].

. Zywiec. Deszcz

7. Zator. Deszcz d. 25 i 20 [21
8. Mszan,'.. Deszcz d. 3, 7, g-i, .4 m 25 i 26
9. proginia. Deszcz d. ., 3, 9, 10, ,8 i 28 [61.

11 Frosz6wki. Deszcz d. 9 i ,8 [21.

A' n-"If
^^^^- 5^'^''^ ^- '-3, .8, 23, 26 i 28 [7

13. Cieikow.ce. Deszcz d. ,, 6,' 8--, ,,'18 i 25 [8J

li-
Koszyce. Deszcz d. 2 i 9 [2].

5. Golkowice. Deszcz d. ,,^,^ 8. 23 i 26 [5].

c,n
?&*«bice. Deszcz d. i, 6, 7 ,1 ,8 i 25 171

^0. Zabno. Deszcz d. i. 7. q L \h \, i jS m
I

. Sfedli.zowice Desz;/d,% t4 Iv/i l^'U^'
j^. Jaslo. Deszcz d. i, 9. 18, 21 i 28 |5]
23. Gurlice. Deszcz d.'i.'g, lo, 18, in. 25. 26 i 2?^

It'
^1?"^^ Deszcz d.'3, 8-',o,',4,^',8,'2rH i

•/.l^e.^rz'r9^;8l^V'[3r^^^^^-

piS;:;.^s:z1i.^>jy]^''-
31. Zamowa. Deszcz d. ii-i5, 20, 21 i 28 [61.
3^. Kzesz6w. Deszcz d. 9, 14 26 i 28 [41
33. D|br6wki szlacheckie. Deszcz d 8
34. Tryiicza. Deszcz d. 9, ,4, ,8, 20, 24 i 26 [61.
35. Krowniki. Deszcz d. ,, 2 9/2. \\ 51.



36. Po8tol6w. Deszcz <

37. Olchowce. Deszcz
38. Dyn6vv. Deszcz d.

5 i 28 [4].

1 Zbydniowski. Deszcz d. i, 7, 9,

56. Jagodniki
58. Szcz •

59. Ostn
61. Dzik
62. D^bi

Deszcz d. 2, 3, 7, 9, 14, 24, 25 i 29 [81.
Dzik6w. Deszcz d. 2, 7, 9, ro, 18, 20, 24 i 28 [81.

10 i 25 %r
wj'zne. Deszcz d. i, 91 10 [3].

75. R6wnia. Deazcz i, 9,
76. Wistowa. Deazcz d 3, ^ . ... l-j-
77. Pukasowce. Deszcz d. i, 3, 8-1 1, 19, 25 i 26 [9].
<8. Lachowce. Deszcz d. i.
79. Pasieczna. Deszcz d. i, 10, 18, 19, 21, 22, 25 i 26 [8].
80. Jezupol. Deszcz d. i, 19, 25 i 29 [4].
01. Nadworna. Deszcz d. i, 9, 10, .4, 18, 2r, 25 i 28 [81.
82. Mykitynce. Deszcz d. i, .0, .8, 19, 2., 25 i 26 [7].
84. Kornalowice. Deszcz d. i, 3, 9, 10, 18, 19, 21 i 25-27
00. Kolodruby. Deszcz d. 9.
ftb. Kozwad^w. Deszcz d. 9, 18, ig, 21, 25 i 26 [61.
87. Mikotaj6w. Deszcz d. 9, 18, iq i 25 [4].

90. Ziirawno. Deszcz d. 9, 14, '19 i 25' [41; K d. 14.
»!. biwka. Deszcz d. 1, 2, o, 18, lo i 27 161.

ti S'"«^- Deszcz d. . 3 S'-M ,9,25^ 26 [9].
93. N.^ni6w. Deszcz d. 9, .0, .8, 2 5, 26 i 29 [6].%. Zaleszczyki. Deszcz d. ., 25, 27 i 29 [41.
98. Uscieryki. Deszcz d. .9.W. Dora. Deszcz d. .9, 25 i 27 [3].

^"1. Kolomvia Dps?*-? d . r» .n ,^ ,r. -,, oa ,-7 i ^r^ r

102. Sniaty^^ Deszcz 5. 's-^'.o? ,9?26''i ^[1]! ' ' '
^

Pazdziernik.

1- ^ywiec. Deszcz d. 2, 3, i5-i8, 21—24 i 27: snieg d. r

^- Kobiernice. Deszcz d. 2, 3, i3, i5-i7, 2.-24 i 27; ze

6 w 5^- D^^''^^^ ^' 3' '5, 16, 18, 2,-23 i 2- [81.

7 yJl'^'^'r?^-
^^^^^^^ d. 2, .5-18 i 2.-23 [8J.'• Zator. Deszcz d. 3, 16 i 23 [31

10- KlS; r?''' ^: '' ^' '^-'9' ^'-^4 i =7 [13].
i^ai^^mce. Deszcz d. 16, 21 i 23 [31.



i 28 [7J.

11. Pro8z<3wki. Deszcz d. i5— 18 i 21— 23 [71
12. Stary Sacz. Deszcz d. 16, 18, 22 i 24 [41
13. Ciezkowice. Deszcz d. 3, 4, i5-,8, 21-24 i 27 [11
14. Koszyce. Deszcz d. 15-24 [10].
15. Golkowice. Deszcz d. 3, i5— 17, 24 i 27 [61.
16. Nowy S.^cz. Deszcz d. 2, 3, 15-17, 21, 23 i 27 [81
19. Zglobice. Deszcz d. 4, 16-.9, 21, 2^, 24 i 27 [91
i!0. Zabno. Deszcz d. 3, iS-ig, 21, 23 24 i 27 [101

'

21. Siedliszowice. Deszcz d. 2, 3, i5 i 18-27 [131
22. Jash). Deszcz d. 4, i5, 17, t8, 21, 23 24 i 27 [81
23. (iorlice. Deszcz d. 3, r5~iq, 21-24 i 27 nil
24. Kl§czany. Deszcz d. 4, ,5- q, 2. 23-25 i 27 fill
2.'>. |migr6d. Deszcz d. 15-.7 i 20-23 [71.
26. Zoik6w. Deszcz d. 4, t5, 17, 18, 21 2^ 24 i 27 [81
27. Labuzie. Deszcz d. 3, 16-18, 21 23 2I i 27 Tfil

28. Mielec. Deszcz d. 4, i5-i8 i 21-23 [8^
^

29. Gawluszowice. Deszcz d. t5, 16, .8 ,021 i 23 [61.
30. Krosno. Deszcz d. 2, .S-.S i ^.-L [91

^
^

31. Zarnowa. Deszcz d. i5-i8 i 20-25 [101
32. Rzesz6vv. Deszcz d. 3, .6-18, 20-23 i aS 191
33. Df^brdwki szlaeheckie. Deszcz d. ,3-, 8, 21 i 23 [6].
34. Tryncza. Deszcz d. 3, ,4-,

' ^^

35. Krowniki. Deszcz d 14-18

40. Przemysl. Deszcz d. i5— 18 i 21 [5]
41. Radymno. Deszcz d, 2, i3-i8 21 ^3 ,51 ,- Ql
43. Lezach6w. Deszcz d. 2-4, , ,

'i ,3-25 [17
44. Kzuch6w. Deszcz d. 2 -4, ,r, 14-, 8 21 22 i 25 [121
45. Rudnik. Deszcz d. 3, 4 ,, i5-2, 23 iMfl^?
46. Majdan Zbydniowski. Deszcz d. 3 4 i5-23 i 27 [12]

'

"™^""""" '^^

^ " .'ii/;;-24::^Pi^i

D|browawrzawska. Deszcz d. 3, 4, ,5-23 i 27 [121.

.5-23 i 27 [12.
'^

28 [12],

18, 21 i 23: sniegd.
;r -v'-""'^^Ko wyzne. Deszcz d. 3, 9, i5-,7 23 24 i 28
71. Stryj. Deszcz d. ,,, ,5_,8 ,^ ,. ; .» rJ
73. H0SZ6W. Deszcz d. i5, >6 ,8 i

28^ 41 ^
^"

S' 5f.^"'»-
Deszcz d. i.4_,8i 21 22 2^1 25 rqiib. Wistowa. Deszcz d. .5-,g, 22 i 23 [7'

• "ciu^ui. i^eszcz d
. Aadworna. Deszcz

^2" Mykitynce. Deszcz d. i6-,8 i 2.o4. Kornalowice. Deszcz d 2 ^ r3-
85. Kobdruby. Deszcz d. I3 'tV ,6

'

Ob. Rozwadrtw. Deszcz d 3 'n , 5_
87. MikoIaj6w. Deszcz d.' .5-,

8

[4]



88. Brzezina. Deszcz d. i5— 2& i 2q ri31.
89. Zalesce. Deszcz d. i3, i5-.8, 20-25, 28 i jq [
90. ZurMwno. Deszcz d. 11, i3, i5-i8 20 23 24 i

91. Siwka. Deszcz d. i5-i8, 21, 22, 24 i'25 181
92. Halicz. Deszcz d. 2, i,, ,3-18 23 25 i 28 ze
93. mm6w. Deszcz d. 3, 16-20, ;3-'25 i 28 [10].
9t). Znloszczyki. Deszcz d. 16, 18 i 28 [31.
98. Uscieryki. Deszcz d. 18.
99. Waszkowce. Deszcz d. .5 -.8 [4].
100. Dora. Deszcz d. 2, 14 16-20 1 22 [81
101. Kotutnyja. Deszcz d. ,5 -.8 [4J.
102. Sniatyu. Deszcz d. .6- .9 i 23-25 [TJ.

1. Zywiec. Deszcz d. i, 2, 5, 6, 16, 17, ze suiegiem d. 3 i 4; snieff dnia

^7-9 2> i 27 [13],
- iiobiermce. Deszcz d. i, 3, 5, 6, 16, 17, iq, 20, ze snieffiem dnia 28;

snieg d. 7, 8, 2. i 24 [13|.
0. sucha. Deszcz d. i, 2 i 29; snieg d. 7, 8, 21 i 27 [7].
b. JVadowice. Deszcz d. .-3 i .6; snieg d. 8, 21 i 27 [7].
T- Zator. Snieg d. 8 i 21, z deszczem d. 27 [3].
8- Mszana. Deszcz d. 2-4. ,6 i .7; snieg d. 0, ^r, 24 i 27 [9].
9- Droguiia. Deszcz d. 2, 3, 6, .6, 17, ze snieg. d. 21 i 27; snieg d. 7-q [101.

10. Ksiaznice. Deszcz d. i i 16; ^nieg d. 21 [3].
11. Prosz6wki. Deszcz d. ,6, ,7' 1 20? snieg d. 2. [4].

,.7 ^*^^y S§cz. Deszcz d. 4, 16, 17 i 27; snieg d. 22-24 [7].

j-f
tiezkowice. Deszcz d. 2-4, 6, .6, 17, 20 i 29; snieg d. 8, 12, 21 i 24 [12].

14. Koszyce. Deszcz d. 3, 7, 16-18, ze sniegiein d. 8, 9 i 20 ; snieg dnia

15. Guikowice.' Deszcz d. 4, 16, .7 i 27; snieg d. 8, 22 i 24 [7J.

Q ?«.^y S§cz. Deszcz d. 6, ,6-18; snieg d. 7, 19, 22, 2.5, 27 i 28 [10].

II
ZgJobiee. Deszcz d. .-3, .6, .7, =0, ze snieg. d. 8; snieg d. 9, 2. i 24 [10|.

^0. Zabno. Deszcz d. i-3 16 i 20; snieg d. 7, 8 i 2. [8].
^1- SiedliszoM'ice. Deszcz d. 3-7, 16, 17, ze sniegiem d. 20; snieg d. 8, 9,

1"
'an^v'

^^^'^^^ d. 2, 3'i 6; snieg d. 7, 8, 12, i3, 24 i 27 [9].

IPs- Deszcz d.

^olkdw.'DesL. ..

t.abnzie. Deszcz (

nieg d.

90
^^jx^lec. Deszcz d. 3, i5, 20, 2q, ze sniegiem d. 8; snieg d.

^^- 6aw}uszowice. Deszcz d.

?8- ili--^- ^..... ... . .„. ... .., .. ...
- „ „. ., .6 i 20-2^ ,-,.

- ;-.'c,uu. Deszcz d. 2, 3, 10, 20, ze snieg. d. 7 i 29; snieg d. o, ^i i ^^ l^j.

nj ^arnowa. Deszcz d. 3, 4, i5, 16, 18, 26. 27; snieg d. 7, 8, 19, 22 i 23 [12].

?o- «ze8z6w. Deszcz d. 2, 3, 7, .6, 17 i 3o; snieg d. 8, 9 i 2r [9].

tl T^^l^.'J^'
gl^'-h. Deszcz d 3, i6,;2o i 29; snieg ,d. 8,^2,, 24,1 2^7j8].

snieg d. 8 211 -jV nf^^
»/>)>»

S f'r?'^- Deszcz d. f1; ,6. .-;, 20 i 2a; snieg d. 7, 8, 2. i 24 [10].

37 n^^**^*'- Deszcz d. 2-4, .6, 17 i 20; snieg d. 7, 8, .2, 22, 24 i 27 [12].

30
^Ichowce. Deszcz d. 5, 6, 12, 17, 19-22, 24 i 29 [10].

00. DynOw. Deszcz d. 2, 3 6, 20 20, ze sniegiein d. 7 i 21 , snieg daia 8,

'^Ba,;'^i'»La.= 3.,. .,i„, .oie.d.8-.„,,.,,3-,,
'7 i 29 [15].



43. Lezachdw. Deszcz d. 1—4, 20, 27, 20, ze snieeriem d. 7, i6 i 17:
d. 8, 9, ,2, 2, i 24 [15].

44. Rzucb6w. Deszcz d. 3, 17, 28— 3o, ze ^niegiem d. 20: snieff d. 8.

21, 24 i 27 [12].

45. Rudnik. Deszcz d. 3, 20 i 29; Meg d. 8, 12, 16, 21, 24 i 27 [9].

46. Majdan Zbydniowski. Deszcz d. 1 -3, 20 i 27 — 29 ; snieg d. 8,

52, Niepolomice. Deszcz d. 2, 3, j6, 20 i 27; snieg d. 8
56. Jagodniki. Deszcz d. 1 — 3, 16, 17, ig, 20, ze Snieg. d
58. Szczucin. Deszcz d. i, 3, 4, 16, 17, 20, 29, ze snieg. d

69. Ostrdwek. Deszcz d. i, 3, 4, .7 i 20; snieg d. 8 i 21
61. Dzik6w. Deszcz d. 2, 3, 17, 20, 29, ze snieg. d. 8 i 27;
62. D^browa wrzawska. Deszcz d. 1—4, 8, 12, 16, 20, 27 i

63. Chwalowice. Deszcz d. 1—4, 6, 16, 20, 27 i 29; snie^
65. Bass^w. Deszcz d. 3, 4, 7, 8, 19 — 21 i 28— 3o; snieg
68. Biskowice. Deszcz d. 2, 3, 6, iG, 17 i 20; Snieg d, 7,
70. Synow(idzko wyine. Deszcz d, 3, ze Sniegiera d. 20 :

.7, 21 i 23 [8j.

71. Stryj. Deszcz d. 3, 17, 18 i 20; snieg d. 7-9, 21, 22
73. Ho8z6w. Deszcz d. 3 i 20; snieg d. 7, 8, 10, 21 i 24
75. K6wnia. Deszcz d. 2, 3 i 20; snieg d. 7—10, 17, 22 i

76. Wistowa. Deszcz d. 3; snieg d. 7—10 i 21 [6].
77. Pukasowce. Deszcz d. 3 i 27, ze snieg. d. 20 i 24; 8ni(
78. Lachowce. Deszcz d. 6, 7 i 24; snieg d. 8—10, i5—

i

79. Pasieczna. Deszcz d. 3, 20 i 24; snieg d. 7-10 17].
80. Jezupol. Desz.z d. 3 i ,8, ze snieg. d. 7; snieg d. 8,
81. Nadworna. Deszcz d. 2, 3, 5, 1 1, 12, 17, 18, 20 ze

snieg d. 7— JO i 21 [14].
'

' '

82. Mykityiice. Deszcz d. 3, 20 i 24; snieg d. 7-10 [7].
84. Kornalowice. Deszcz d. 1-4, 16, 20, ze sniegiem d.

; snieg d. 7, 8, 2. i 2

. Brzezina. Desu
27, ze g

lesce. Deszcz d. 2, 3, 16, 19 i 20- snieg d 5 7 8 21 i 24 [10|.

rawno^ Deszcz d. 16, .7,' 20, ze sniegiem il 2,;'snieg d. 6-8 i 2-

vka. Deszcz d. 4, 20-22, 24 i 20- snieer d 8 i'. .7 i 26 [HJ.
.licz. Deszcz d. 3 i 27, ze Snieg. d. 20 i 24; sni.g d. 7 - 'o i 2. [9].

Deszcz d. I, 3, 5, 17, .8, 20, ze sniegiem dnia 7 - ^ '

96. Zaleszczyki. o'eszcz

100. Dora. Deszcz d. 3, 6, 8, ,7, 2V i 2I fsnieg d. 7^9, .0 i H m
101. Kolomyja. Deszcz d. 3, 5 8 .2 lo 20 24 27 ze sniegiem d.

snieg d. 10 i 2. [12|.
' ' ' ' y- ' -»' 7,

102. bniatyn. Deszcz d. 8, 20, ze snie^. 7 i 21: anie^r d. Q i .0 [6].



0. iMszaua. Deszcz d. lo,
i 26-29 \m-

9. L>roginia. Deszcz d. i

10. Ksi^znice. Deazcz df lo^ r 5 [2].

.r; iljj: 6[^l\ir

112].

11. Fro8z6wki. Deszcz
1^. Stary S^cz. Deszcz d. i5, ze snieg. 6, 16 i 17; snieg d. 26—29 [8].
Id. Cieikowice. Deszcz d. i3-i8; snieg d. 2, 6 i 2b -'iq [13].
14. Koszyce. Deszcz d. i5— 17: snieg d. 6 i a8-3o [7.'
5. Goikowice. Deszcz d. i5, 25, ze snieg. d. 6, ,6 i ,7; suieg d. 26-29 [9].

lb. Nowy i^^cz. Deszcz d. 16; sniog d. 27 -2q [4].
19. Zgtubice. Deszcz d. i5-i8, 24, ze sni g. d. 27; finieg d. 26, 28 i 29 [9].
^y- Z;ibn<>. Deszcz d. 10, )3, i6, 24, ze sniegiem d. 17; §nieg d. 28 [6j.

:^1. Siedliszowice. Diszcz d. n, .2, lO, ze snieg. d. g i 10; snieg d. 27 [6J.
•-^. Jasiu. Deszcz d. i5, ze snie-^ienj d. 16; snieg d. 2, 26, 28 i 3o [6].
'-3. Gurllce, Deszcz d, 6, 8, 9 i ,5-17; snieg d] 2 i 26-28 [10].
-^4, lUeczany. Deszcz d. 15-.7 |3].
-0. Zuiigr6d. Deszcz d. to, i5, 17, ze snieg. d. 16; snieg d. 27 i 28 [6].

f^.
Zolk6w. Deszcz d. i5, ze snieg. d. 16; snieg d^ 2, 26 i 28-30 [7].

iL'
^^'^"^^e. Deszcz d. 10, i5, 17,24, 27, ze snieg. d. r6; gnieg d. 2, 6i28 [9].

$, ^'^^^'- I^'^szcz d. ,5, ,7, ze sniegiem d. 16; snieg d. 26 [4] _

f{ |a7„'ow'i Sr ^' "' ' '
''' '^' ''' ""•"•'"^

'^'.f^-'-ni? d 26 ifs^l"

33'
f!^^^''^*^^-.

deszcz d". i5-'iH, ie's'niegiem d.
'2

i 3; snieg d. 26 [7].

"""""^'- i-'eszcz a. i?, 17, ze snieg. u. in, 2d 1

fb. Postol6w. Deszcz d. ,5 i ,7; snieg d. .5 i 26-

S" ?,^^^i*^«e. Deszcz d. 17: snieg d. 26- 3 1 [7].
38. Dyn6w. Deszcz ze sniegiem d . i 2; snieg d.

An 7,^"^^®' l^eszcz d. 1 5, 17 i 18; snieg d. t6 i 26
4>. 1 izemysl. Deszcz d. , r, i5-i7, ze snieg. d. 27;
4- Uadymno. Deszcz d. , ,, .5, .6, 24 i 27; suieg

S''*^'"""
'^'''*^>'^ ^- "' ''^' '^' ''4. 25, ze sniei

S." Kuduik'^b^'''''^^'^'"''^"^''^^^*^^^^
•*^' '^' ^°.''^^-<^- '

*«• Alajdan Zbyd'^ Deszcz Z'lS^'l'f, ze 'sniegiem^(

53" J'|^^«J«^\i''e.' Deszcz d. 16 -.8; snieg d. 6 [4].

^ oSS«;"k.^DScz'd.'f5i\'; \ly
"' '"'"^ '•

'

6'V tSI!^'^^^'-
deszcz d. ,0, 1 5, 17, ze snieg. d. 2; sn

63
p^^^'o^^a^'zawska. Deszcz d. 2, 10, .3, .5-17 i ^

• J^hw.-ilowice. Deezcz d. 2, 10, i3, i5-i7 i 27-, s

?0 S'»^^««^'ce. Deszcz d. i3, i5 i 17: snieg d. 16 i

• ^yoowddzko wyzne. Snieg d. 16 i 26 -3 1 [7].

i.3lJ10].^

.28 [6].



71. Stryj. Deszcz d. iS-ij; snieg d. 26-28 [6].

73. Hosz6w, Deszcz d. 17; snieg d. 16 i 26— 29 [6]-
75. R6wnif.. Deszcz d. i3, 14, 17 i 18; snieff d. 27-20 [71
70. Wi8tov^a. Deszcz d. 23; snieg d. 27, 2« 1 3o [4].
77. Pukasowce. Deszcz d. 2, 8, 17, ze snieg. d. 16; snieg d. 3, 28 i

78. Lachowce. Deszcz d. i5 i 17; snieg d. 16 i 28 [4].
79. Pasieczna. Deszcz d. 17 i 23; snieg d. 27, 28 i 3o [5].
80. Jezupol. Deszcz d. 26 i 27; snieg d. 2, i5, 16, 18, 28 i 3o [8].
81. ISadworna. Deszcz d. 1 1, i5-i8, 22 i 23: snieg d. 3, S 6. ,-,-in\
«2. Mykitynce. Deszcz r"

" - ^ • • -

84. Korn "
" "

itynce. Deszcz d. 2, .6, 17 i 23; snieg d. 27, 28 i 3o [7].
04. nornalowice. Deszcz d. i3 i 17; snieg d 16 26 27 i 3o [61
85. KoJodruby. Deszcz d. 2 i i5; snieg d. 27 i 3o [4].
86. Rozwadow. Deszcz d. 8, i5 i 17; Snieg d. 16 i 26-3o [91.
87. Mikolaj6w. Deszcz d. 2, 8, i5 i 18; snieg d. 23 i 26 [6].
»». J^rzezma. Deszcz d. 8, 9, 16, 17, ze sniegiem d. i5 [51.
89. /alesce. Deszcz d. 2, i5 i 17; snieg d. 16 i 26-28 [7].

91. Siwka. Deszcz d. i3, 14, 17 i ,8; snieg d. 26-2
y^. Halicz. Deszcz d. 2, 8, 17, ze snieg. d. 16: snieg
93. Ni^ni^w. Deszcz d. 2 i i5— 17- snieg d 3 i

28^1
96. Zaleszczyki.. Deszcz d. 8, i5 i 17; snieg d. 4, 6,
98. Uscieryki. Snieg d. 3, 4, 6 i 28-30 [6J.

inn ^'''''''S^.'^-
'^'^'^''^ '^^ '4- '6; snieg d. 6, 9, .0

100. Dora. Snieg d. 3 i 26— 3o [6]
101. Kolomyja. Doszcz d. 2, 10 i i5-i8- sniog d 3
102. Sniatyn. Deszcz d. 2, 16, ze Sniegiem d 8 i i5

Spostrzezenia flto-fenologiczne w latach i

1. Rosliny wspolnie iiwaiane w Czornichowie

i Ozjdowie.

Spostrzezenia te z ubieglych lat trzech otrzymala Komisya

1) z Czernicbowa od JP. Z. Birkenmajerowej zony profesora szkoty

rolniczej i P. Fronia mlod.sz<>go ogrodnika tejze szkoty; 2) z Oiy
dowa od JR J. Hawrysiewicza kierownika szkoJy n.iijscowe|

, ^

W tabhcy nast§puj§cei podaiemy obok nazwiska ro^lmy'

miejscowosc i rok spostrzezenia oraz daty listnienia, kwitnienia,

dojrzewania owocu i opadania li^ci przv czrin pierw.sza liczba ozna-

cza dzien, druga njiesiac odpowifnlnifMro pojawii.
Nadmleniaiuy naivszcie. zo nrzv'^-;i>nstr/cz''n!a('li z Czernicho-



Xazwisko roSliny Miejscowosc i rok^'..Hi?
1. Affrest

Rihesgrossularia

Czernich6w 1891
O^yddw 1891

Oiyd6\v 1893
i5 3

^?5

2^ 4

5 7

3o 10

2. Akacya

Czeriiich6wl891
Oiyd6w 1891
Czernich6w 1892
Ozydiiw 1892

OiydX 1893

.o 5

176
4 G 1.8 10

.3 11

'3
11

^8 11

Berbenfvulgaris

Czernichdw 1891
Oiydow 1891

Ozyd6\v 1892
Czernichciw 1893 h

.8_a

20 5 I39 .6 11

4.Bezczarny
Sambucus nigra

Czernichdw 1891

OzydcJw 1891
Czernich6w 1892
Oiyddw 1892
Czeinichow 1893
Ozyd6w 1893

.4

,5 4

,8 5
3o5

18 10

^ Bez koralowy

mosa

Czernichdw 1891
Czernichdw 1892

2^4
3^^

28"7 E

czr^if^ru

CzernJchiiw 1891
OiydAw 1891

Czernich(iwl892
Ozyd6w 1892
Czernich6w 1893
Oiydtiw 1893

2^4

J4

,05

-

25~10

M 11

MyHillus

Czernichdw 1891
Czernichciw 1892
Oiyd6w 1892
Czernichdw 1893
Oiyd6w 1893

i ,8 5

29 4

20 6

27 6 "



13. Czarnoklon ^Jf^f^'tMS
Acer cam nP.^fr^ !

Czemichdw 1892

i

Ozyd6w iy!)2

; Czt^rnich6vv 18!

i

Oiyd6w 1893

i 74

Czernichdw 1891

Czernichiw 1892



im

Xazwi.ko rusliiiv MiejseowoSc i rok
listnie- kwitnie-

nie nie Sis^

fh^p^
Czernich^w 1891

Czerniehriw 1893
O^ydfiw 1893

8 5 3o 5

To 5 25 5
65

1

'5 11 a
lT.Derenawidwai^^^«-|ch5wl891
Cornussanguinea

Czemich6w 1893

85

i5 5
Vs ,.-„

i5 11

IS.Derenwiasciwy
Comus mas

Czernich6w 1891

Oiyddw 1891
Czernichdw 1892
0zyd6w 1892
Oiyd6w 1893

85

26 4

,6 4

'2 4
28 9 'e n

2? 10

19. Dzwonkowiec

foraturrC

Czernich6w 1891

Czernichdw 1892

8 4

2^4 ,5 6
is 8

20 Z

\S*ir7

Czernicb(3w 1891
Oiyddw 1891
Czernichdw 1892

Czer'lfirbJw"l893

Oiyddw 1893

2 3 .8

84

.J
25 7

27l =

1
Czernich6w 1891

21. Gl6e h\n}v i

Oiyddw 1891

CratSeaus Czernich6w 1892

oxyacaSa <>^yd6^ 1892yacanma
j o^^rnichiw 1893

28 4

'76

III
3o5 I 9

208

5 11

2I 10

^ 22. Grab
Czernichdw 1891
Oiyddw 1891
Czernichdw 1892
Czernichdw 1893

8'~4

-

,46 'h \tr.

"^^zfr^tt^-
Czernichdw 1891
Czernichdw 1892
Czernichdw 1893

275
186 z z



'

listnie kwitnie i S!" opa,la

J4, Groch siewny
I'lsum sativum

Czernichow 1891

Ozyddw 1891 i 5
Czerni(?h(iw 1892

Czefnirhiw?893 '9 4
0'zydZl893 .2 5

28 5

iH

I 8

Czeinich6w 1891 29 4 5 5 1

1
Oiyd6w 1891 1 2 5 9 5

1

Pyrus communis ' OiydOw 1892 { 20 4 28 4
' Czernichow 1893 ! 23 4 y 5

Oiyd6w 1893 9 5
i

14 5

5 9

5 8 ,2
'9

25 10

9fi Tr/vhiPn Czemichdw 1891

mtvhaiaulba Czernich6w 1892jyympnaea aioa
Czernich6w 1893 EJinJEiE

i

1 Czernich6wl891

.S^/,..caprm
Ozyd6w 1892
Czernich6w 1893

29 3 1-
!

-ti ,=.

Czernich6w 1891

Ozyd6w 1893

I 5
. 5

2' 4
20 4

.?j "J
,1 1"

29. Jalowiec Czernichow 1S91 5 :>
- -



1
Nazwisko rosliny Miejscowosc i rok

listnie-

tiic

kwitnie-
dojizc-

1
opada-
nie lisci

|

.oronanus
. Czermch6w 1893
Ozyd6w 1893

^ 4 1

,' 6
E

1
-

18 10

is 10
.2 10

33. Jaw6r Czernichdw 1891 5 5 -
Acer

1
Czeniich6w 1892 i 5 1 i 6

pseudoplatanuH
\ CzQxmc^Uw m-d 8 5 .5 5 ;?i2

.5 9

Czernich6w 1891
j

3 5

^A. Tn«,-^r, '
Oiyd6w 1891 5 5

\

Czernich<iwl893 .2 5

i

0zyd6w 1893 I i8 5

'25
! 2^9

.5~8

10 10

'5 10

aestivuJ

Czernich6w 1891 2 5

CzeiSJwl892 ~
Ozyd6w 1892

oJyd"6wl?93 3^4

6_6

^^\

-

Pinus^Abies

I

Czernich6wl891
Czernich6w 1892
Czernieh(iwl893 6 5 '551 28 9 -

y^wnamOpnlns
Czernich6w 1893

_;
ii|;!i

.6~11

' Czernich6w 1891 26 4

'^-

'Y"^'"
''^•'^'

' cfSlldifU rfi 4

^/V7-X"/aLa/^ Oiydow 1892 { 25 4
// ?u,..a^

Czermch6w 1893
|

22 4
04yd6w 1893 10 5 ^ \

ill

20 10

'.5 10

1.'^i"%SiS

Czernich6w 1891
Ozyd6w 1891
Czernich6w 1892
Oiyd6vv 1892

Oiyddw 1^93
1

,;i '-
1

z
20 9

28"

i3 10
1 10

2 10



Nazwisko roSliny
listnie- kwitnie- wiSe S?£

c^r&\.
Czernich6w 1891
Czernichdw 1992
Czernichdw 1893 .^4

28 5
25 6

16 6 ,o_6

Czernichdw 1891 .8 5 |
.8 5 -

Oiyd6w 1893 l _ 1 4 5 -

=

42.Koniczyna Czernich6w 1891

,o4 30 5
5 4 3i 5

25 9

148

43 Konwalia
lanuszka

Convallaria
majalis

Czernich6w 1891

04yd6w 1892
Czernich6w 1893
Oiyddw 1893

'i 5

10 5

's 5

-

^9 ,2 11

44Kukurudza
Zea Mays

Czernich6w 1892

04yd6w 1893

2? 5

39 5

is 5
1 5

.5 7

'i 6
23 7

288
3o9 E

45. ]^2^^-^y

usuSSmum

Czernich6w 1891
Oiyd6w 1891
Czernichdw 1892

12 5
.8 6
.2 5

2 7

25 6

,08 :

c^^lTSL.

CzerDich6w 1891
Ozyd6w 1891
Czernichdw 1892
Oiyd6w 1892

04yd6w 1893

25 4

?5 4

'6 5 8 3

'58
59 1



Miejscowosc i rok

Czernich6\v 1893

I

Czernich(iw 1

wielkolistna Czernich6w 1

Wilia grandifolia Czernichow 1

wit

50. Marchew pos- I

Czernichjw 1

DaJmCarota \

0^6^1892

Czernich6w 1891
Czernich6w 1892
Czernichdw 1893

I

Czernich6w 1891

1
Ozyd6w 1891

52 Morwa biala Czernich6w 1892
Morns alba Oi:yd6w 1892

Czernich6w 1893

I

Oiyd6wl893

53. Naparstnica
I ^ . ^, ,„„,

wielkokwiati.TPa Czeriiich6w 1891

_^ora I

Czernich<iw 1893

Czernich6w 1891

, 54. Narcyz 1

Czernich(iw 1892



[264]

.\azwK-<k() rosliiiv .Mieiseowosc i rok
| ^j^ ^^^

wanie
qJ^ jj^gj

Ozyd6w 1893
20 4 2 t 3o 10 1^ 1!

"*1 - -
1

-

«.j;r^^«.!-e™.o..„a,x

57. Orzech wtoski
Jnolansregia Ozyd6w 1892

O^ydUw 1^93
-

j

=
1

'U

58. Osika
Populustremula

Czernjch6w 1891

CzeJSich6wl893
0^yd6w 1893 % 28 4

28 5 25 10

.slo

59.0wie8

Czernich6w 1891
Czernich6w 1892
Ozyd6w 1892
Czernichdw 1893
04yd6w 1893 ~

2

60. Pierwiosnka
pospollta

Czernich<5w 1891 1 .5 3 3 5 28 6

OzernichCfw 1892
i ,9 3 1 ^3 4 20 8

'-^

pr/^^jH/r. ciEii'^''
^^^ '"^

1 ! i? ?

!

^ 62. ( iwoiiia le

ry.ernichow 1891

11
.45

26 f)

2 5

- 11; i



Xazwisko vosliny
1
Miejscowosc i rok ''^[j^'^-

^'^uit'
'^'^^''''*^

n'^liJi

63.Podbialpo8po- Czernich6wl891 1 35
i

74

1 Ozyd6wl891 1 2. 4 2 5 .-S

Ribesruhrum Ozj^dfiw 1892 .2 4 25 4 u
1
Czernich6w 1893 3 4 1. 4 2:.

Ozyd6w 1893 i3 4 8 5 1 5

'; 10

65.Poziomka

Fr^farialesca

Czernichdw 1892
Oiyd6wl892

O^ydUw 1^93^
^

.3 3 '8 5

66. Przy^l«sz.zak

HepJStriloba

Czernich6w 1891 10 4
j 29 4

Ozyd6w 1891 _ ; 2 4

Czernichdw 1S92 12 4 j
.5 3

CzerDich<iw 1893 28 3
j

.2 3

Ozyd6wl893 -
|

.3 3

-
1

=

"-
\

-

67. Pszenica jara CzernichOw 1891 3 5 1 29 «j ' 20 8 |
-

^- Pszenica ozima
Czernich6w 1891 j

—
Oiyd6wl891 16 3

Czernich6w 1892

Oiydiiw 1893 .8 3 i!-iiijE
1
Czemichow 1891 27 4

; .. „ Ozyddw 1891 27 4
69.K<izadzika Czernich6w 1892 .4 4
Ro^azanina Ozyddw 1892 ! 10 4

CzernichOw 1893
i

20 4

__ Ozyddw 1893 I 10 4

,8 6 i ,,8 !
-

5 6
j

.4 9 ; 25 10

ly 6 2^8 '2 11

70. R6ia ogrodo«'a
RoHac^^tifoUa

Oiyd6w 1891
Czernicbow 1892
Ozydow 1892
Czernichow 1893
Ozydow 1893

84 1 4 1

j

^4~10



Nazwisko rosliny Miejscowosc i rok
listnie-

1

kwitnie-

Si S^

'pulsamay^Ztm-
sis

Czernich6w 1891
O^yddw 1891

Czernichdw 1892

'-
1
%\

.33
1

84

23 5

66
E

Czernicb6w 1891
i

3o 4

Frunusdomestica Ozyd6w 1892 23 4
Czernich6w 1893 1 3 5

ii

.9

!o 9

28 9

73. Sniegulka
Galanthus nivalis

Oiyd6w 1891 9 3

04yd6w 1893 =3 3

;'3
~ I

74. SosnH
Pinus silvestHs

CzernichOw 1891

Czernichdw 1892
Czernichdw 1893 :!i M 25 10 i^

75. Storczyk Czernich6wl891
szerokolistny Czernichdw 1892

Orchis latifolia Czernichow 1893

"
6

^tnL
Czernichdw 1891
Czernichdw 1892
Czernichdw 1893

n 5
5 5

,Tb aslo E

77.SzakJakk,„.
|
c,e™icM„ 1891 2 5

66
'.6 8

2» 10

78. Tarnina
I'mnnsHpinosa

Czernichdw 1892
Oiyddw 1892
Czernichdw 1893
Oiyddw 1893

3o 4
It

vxs-
Czernichdw 1891
0^.yddw 1891
Czernichdw 1892

2S:hrL93
Oiyddw 1893

i

25 4

1

-

'J

,8_5 ^ ^
,5 10



Xa.v.U..Hn/Mi,_o...o. '-r ^^^^^^^^^

.z:::^ CxeruiclKiw 1892 26 4
Oiyd6w 1892 iq 4
C.ermch(iwl893 25 4
04yd6vv 1893 5 6

25 6 j 25 10
.6 1 ,5 10

.77 '5 10

^Sl.Trz^ielina

paeus

Czernich(5w 1891
Czernichbw 1892
0^yd6w 1892

Oiyddw 1893

3 5

w

26 5
205

246

12 8

=

DapMlI'hrlum 0^yd(Jw 1892
Oiyddw 1893 -

j
.8 3

\ll

E

j J3
Wiaz poapolity

1

Olmue campestns

Czernich6w 1891
Czernich6w 1892
Czernichdw 1893

Ozyd6w 1893

2 5

'6 4
.Tg

E

ll ^ Czernichciw 1891
84. Wiciokrzew

|
Czernich6w 1892

lo.f.um Czernichdw 1893
Oiyddw 1893

20 3

J
4

26 5
3o5

'a 6
- E

^'/"' amygdalina

Czernich6w 1891

0^yd6w 1891
Czernich6w 1892
Czernich6w 1893 .2 4 6~4 ,^5

II 11

'''^^ezaca"*^**" Czernicb6w 1891
•^•"^-.^ hahylonica Cze.nich(5w 1893

Sll
Czernich6w 1891
04yd6w 1891
('zermch6wl892
Ozyd6w 1892
Czernich6w 1893
Ozyd6w 1893

8 6

..J "-" .. 11

28 10



Nazwiako roSliny Miejscowo^d i rok
listnie-

nie "^nie'^
owocu

nieliW

Pruniis Cerasus

Czernichdw 1891
Oiyddw 1891
Cz.rnich6vv 1892
0iyd6w 1892
Czernich6w 1893
0^yd6w 1893

i5 4
65

i5 6

^6 7 i
89. Wrotycz po

Tanacetul vul-

gare

Czernichdw 1891
Czernich6w 1892 1 22 3

Czernichiiw 1893 1 20 4

':l
28 9

E

90.Wrzospospo-

CallunaUaris
Czernichdw 1892
Czemichdw 1893

.6 5

.8 5

10 8

48 :

^AnemonenZ7 Czernich<iw 1892
Czeriiich6w 1893

3o 3

26 3

.5 4

I

_

92. Ziemniak
psianka

Solarium tubero-

Czernich6w 1891
Oiyddw 1891
Czernich6w 1892
Oiyd6w 1892
€zernich6w 1893
0iyd6w 1893

10 5
16 5
3o4

.45

10 6

"'
6

,"9

tumnale

Czermch(iw 1891 .2 4 i
.5 9 -

Czernichciw 1893 8 4 .2 9
|

-

94. ^ytojare
Secale cereale Czernichdw 1892

Oiyd6w 1892
Oiyddw 1893

i5 4
26 4

!8 6

:r: :

1

Czernich«5w 1891

Oiy.livv 1893

.rs
=,5

Is 7 i -'

96.^jwoko,tlckar.

liEEii I i1 -



2. Koslinj iivvazjine tylko w posz^zegolnych iiiieisc(>\vosci:

a) W Czernichowic.

Rok 1891. Qaragana arborescem I. 28 IV, k. 10 V, d. 20
Gitiam Laburnum k. 8 V.
Iris germanica k. 24 V.
LiUum Martagon 1. 28 IV, k. 20 V, d. 25 VIII

Orohus vernus 1. 20 IV, k. 1 V, d. 20 VI.

Grocb cukrowy 1. 8 V, k. 2 VI.

Niezapominajka 1. 23 IV, k. 3 V.
Szparag kielkowal 1 V, 1. 8 V, k. 1 VI.

Rok 1892. Citisus 1. 8 IV.

DicUtra I. 16 II, k. 25 IV.

Pyrus japonica 1. 11 IV.

Weigelia 1. 15 IV.

Krokosz 1. 1 11, k. 23 II.

Wino dzikie 1. 29 IV.
Rok 1893. AWiea rosea 1. 15 III, k. 15 VII, d. 25 VIII.

Cttisus Laburnum 1. 12 IV, k. 11 V.

DicUtra 1. 2 111, k. 16 V, o. 20 VII.

Gleditschia 1. 15 V, d. 8 X.
Helleborus niger k. 20 II.

Iris 1. 27 II, k. 27 V.
Fetasites officinalis k. 31 III.

Pulsatilla vulgaris 1. 15 III, k. 1 IV.

Pyrus japonica I 15 IV, k. 18 V.

Rumbarbarum 1. 24 II, k. 7 V, o. 12 IX,

Rumex patientia 1. 12 III, k. 1 VI, d. 20 VH.
Spiraea Ulmaria 1. 25 II, k. 14 V.

Weigelia 1. 5 V, k. 8 VI.

Krokosz k. 30 III.

Nasturcya 1. 23 V, k. 12 VII.

Szparag kielkowal 28 IV, I. 19 V, k. 28 V.

Truskawki k. 21 IV, d. 19 VI.

Wino dzikie 1. 29 IV, d. 3 X.

b) W O^ydowie.
liok 1892. Iris germanica k. 16 V.

Lilium bulbifej-um k. 6 VI.
l^ok 1893. Leucoium vernum 1. 25 II, k. 2 III.



iitofcnologiczne poczyiiione w ogroilzio

nym w Warszawie w roku 1891

przez JP. H. Cybulskiego.

platanoides 1 V, A. pseudoplata-

nus 12 V, Aesculus Hippocastanum 12 V, A. ruh'cunda 18 V,

Anemone nemorosa 18 IV, A. ranunculoides 18 IV.

Berberis vulgaris 21 V.
Caragana arhorescens 13 V, Cerasus Chamaecerasus 12 V,

Convallaria majalis 15 V, Corwz^* mas 17 IV, (7ory?M5 ^t;pZ?a«fl

20 III, Crataegus Oxyacantha
fl.

pi. 25 V, Gydonia vulgaris 24 V.

Daphne Mezereum 5 IV, Th'ctamnus Fraxinella 1 VI.

Elaeagnus angustifolia 18 VI.
Ficaria ranunculoides 20 IV, Fragaria vesca 12 V.

Oalanthis nivalis 19 III, Gypsophila faniculata 6 VII.

llalimodendron argentcum 21 VI, Ilepatica triloba 4 IV,

im germanica 26 V.
i/?7«Mm candidum 4 VII, Liriodendron tulipifera U VI,

Lonicera tatarica 18 V.
Narcissus poeticus 1 1 V.
Orobus vernus 2 V.
Paeonm officinalis 31 V, Papa?;er or/e«^afc 31 V, PHflrf^J"

y^Ms corowanW 7 VI, Pm«w?a vem 21 IV, Prunw^ Padus 7 V,

P. spinosa 9 V , P. virginiana 19 V, Pyr?^,? communis 9 V, ^•

i¥a?w5 12 V.
Pi^es awrezw/i 8 V, P. grossularia 1 V, PoJm/a Fseudoaca-

da 1 VI, Pom centifolia 27 VI, PmJms /<faez«s 3 VI.

;Sa/^;r caprea 19 IV, Sambucus nigra 4 VI, Saxifraga eras-

sifolia 27 IV, 6fcj7^a s/Amca 13 IV, '^^ca/e cereale hiber. 2 Vi,

>SV^zm acre 13 VI, 8. semnqulare 21 VI, 8. Telephium 20 Vm.

^o./.«. Aucn-paria 14 V, ^'mm ^mr*k. 4 VI, S- ^P^'^Z
10 VI, 5. Ulmaria 26 VI , >SIy/-%a cA*'«e/m> 17 V, S. p^'"'^

23 V, -S. vulgaris 10 V.
'

,. „ vTT
P«7m alba 22 VII, P. grandifolm 24 VI, 7'. /x^myb/^« ^ v^^'

Pn¥cMm vM/^rare ^{^er. 23 VI, Tussilago Farfara 28 HI-

Ulmus campestris 21 IV.
'

, , . ^.^
F/^Mrnwm /.an<am 12 V V. opulus 30 V, KioZ« odora<M

17 IV*).
' ^



Spostrzeienia pojawow w swiecie zwierzQCym

w latach 1891, 1892 i 189a.

Spostrzei^enia te otrzymata Kornisya z Czernichowa i 0:^.y-

dowa od tyeh sainych osob co i spostrze^enia fitofenologiczne.

W tablicach nast^pujaeych pierwsza liezba oznacza Azieii,

druga miesi^c pojawu w nag-Jowku podanego.

1. Pojawy wspoliiie uwazane.

a) Czas przylotu i odlota ptakow.

XaMvisk., ptata Miej,cowo86 i rok Pnylot Odlot

X..^/4t";SS!;„„ Cze™ich...893
j

,8, -

Sco£nax^ i^!st^coia
Czermch6w lbd2

.3 3 jg 10

3. Boeian biaiy
Ciconia alha

Czernich6w 1891
Ozyd6w 1891

Czeruichdw 1892

0^yd(5w 1893

'35
i

'-

29 3 28 8

4. Czapla siwa
CzeSSw 1893 1

" 3

7, (V,.,;,..,
1

0'2yd6w 1891 ii3 14 9

1
Ozydbw 1893 .3 3 8 10

"t3r„1-;-!.f-^» C.en....w:«,3
j

,4 ~

'^a&f^'"
Czemich(>wl891

Czernich6wl893
\] 5 I



II

12. Jaskdlka dympwka

14. Kaczka dzika
(krzyi(iwka)

Czernichdw 1893

Czernich6wl891
Czernich6w 1892
Czernich6w 1893



K.iwi.ko ptaka Miejscowoir 1 nil; ' Przvlot ' Odlot

'''^r'^:^^
—

,
"

1

-1
Czernich6w 1891 |

ro 4

Ozyd6w 1893 25 3 2 10

Z^^
1

0i.a..i8..
1

3„3
1

-

20. Pokrzywka mlaskacz
|

Czernich5w 1891

Silvia lithys Czernich6w 1893 11
-

1

-
1

^''•lanV*" 8="r.:S Tel I

^l&r.^.:.::^''*^

Czernichdw 1891 i 5 1 —
04yd6wl891 r5 4 -

Ozyd6wl893 19 4 ,
i5 8

p!?.£Tnt^!;L
I

^Sr.trif
Czernichow 1891 .6 3

Oiyd6w 1891 6 3 1

Czerilirh6w 1893 In"?

0^yd6wl893 27 2 .a 10

26. Szpak
Stumus vulgaris

Czernichdw 1891 1 20 3

'ollZ\^ \
III

Ozyd6w 1893 |
2.3 2^9

OrMuTg&la

Czernich<iw 1891

Czernich6w 1892
Ozyddw 1892

Oiyddw 1893

85
26 3 z



b) Czas pierwszego pojawu ssak6w i pkzow

Nazwisko ssaka lub plaza Miejscowoscirok Pojaw

l.Nietoperz myszatek
Vespertilio murinus

Czermch6w 1891 .6 4
Czernich6w 1892 i6 5
Oiyd6w 1892 8 4
Czernich6w 1893 .o 4
0^yd6w 1893 28 3

2. Jaszczarka zwinka
Oiydow l«9l 17 3
Oiyd<Jw 1892 ; 27 3
Czernich6w 1893 1 10 4
Oiyddw 1893 2 4

3^Zabajadh',wka
Rana esculenta

Czernieh6w 1891 c8 3

0?.yd6w 1891 t5 3

Si^Jw 189. 1 11 I

Ozyd6w 1893 2 3

pierwszego pojawu owadow.

Nazwisko owadu Miejscowoscirok Pojaw
|

l.Bielinekkapustmak
P^ejT^ Brassicae

- -j-i—nr
Czernicbuw 1891 - '6 7

|

04yd6w 1891 j .7 3 -
Czernich6wl892 i

16 4 10 7
j

SSI- |;ilr|

MeL^maVSgaris

Czemich<WlS91 3o 4

Oij(\6yi 1891 '^^ 4

Czernichdw 18!»2 ' '^ •'i

Oiyd(iw 1892 2
'"^

Czernichow 1893 !

1 • 5

Ozyddw 1893 '9 ^

a^GuniakCzerwczyk
Rhizotrogus solstiUalis Czernichrtw 1892 ,

'' ''

Czernichow 189;} >« ••

1



Nazwisko owadu MiejscowoSd i rok Pojaw

Czernichdw 1891
4. Niestrzep glogowiec Czernich^w 1892

ApovKX Crataern Czernich6w 1893
^ 0^yd6w 1893

3o\ li
- 3 6

- 25 5

6. Pasikonik zi. lony
j

Czernicfi.jw 1891 .5 8
20 6

ptX^M^Son
Czernich6w 1891
Oiyddw 1892
Czernichdw 1893
Oiyddw 1893

148

11

7. Podrzut
Lacon murinus

Czernich<iw 1892
Czemichdw 1893

74

8. Rusalka Pawik
Vanessa Jo

Czernicb6w 1892

Ozydbw 1892
Czernich6w 1893
Oiyddw 1893 .5 3

''^:^l^
1

Cze.n«wl872 .74 !

'
1

^^'Zij:^s
Czernich6w 1891

Czernieh6w 1892

Ozyd6w 1892

Czernich6w 1893
"A
20 5

j

11, Switezianka modra Czernich6w 1892

Czernich6w 1893 it 6

12. Trzmiel
Bombus terrestris

Czernich6wl891

Oiyd6w 1892

Czernich6w 1893

Oiyddw 1893

3o4

13.Trzy82cz(pia3kowiec)

CicindflaZmpestris gs£:s
i

':M

PapiL^Mdalirius
Czernichdw 1891

Czeraich6w 1893
i

s;
^



Pojawj uwa^ane tjlko w poszczegolnych miejscowosciach.

a) W Czernichowie.

Rok 1893. Ptaki Kuli

aki Kret . . .

azy Eopucha , .

rady Cytryniak .

Pszczofa . .

Szczypica wr§gatka

Kurka wodna .

Ropucha
. . .

Y Cma wierzb6wka
Cytryniak

. .

PszczoJa . . .

Swi^toja^skie robaczki
Szczypica wr§gatka
Szparag6wka . .

b) W Oijdowie.
^oraw przylot 23 III, odlot 5 X.

« „ 26 III.

Wyniki spostrzezen magnetycznych

2 IV.

7 IV.

5Vir.

^^nu^,
^^^"^ ^^^^ ^^^^ samemi narz§dziami, jak i lat poprze-

anicb, t.
J. za pomoca teodolitu Schneidera i inklinatoryum Dorera

1 w tym saraym taUe punkcie ogrodu botanieznego, robilem spo-

sirze^enia tycz^ce sie zboczenia i nachylenia magnetyeznego i z nicb

otrzymaJem wyniki nast^puj^ee: ^ > ^

1. Zl



Dzieu Chwila Zboczenie^zacho-

1893 d. GpaMz.

26 ;

9 g. 300 ID.

10 „ 10-0

^9
I 42

10, 00

..

6 47-76

6 61-84

6 51-56

2. Il^achylenie magnetyczne.

I

64'>13!25

Srednia og6Ina z tych 12tu spostrzeien jest 64^3-95.





MATERYALY

do fizyografii krajowej.

Oz^sil II.

Materyaty zebrane przez Sekcye: botanlczna,

zoologiczna i geoiogiczna.





krajowych gatunkach trzmieli.

Podal

JAN SNIEZEK.

Pomi^dzy wszystkiemi pszczolowatemi iadtowkami (Apidae)
naleza trzmiele do najbardziej rozpowszeclmionych i zarowno pod
wzgl§dem systematycznym, jakotez biologicznym nadzwyczaj cie-
kavvych. Zmiennosc w ubarvvieniu w obrebie tego samego gatunku
1 rozmaitosc w sposobie zycia staly sie powodem, ii we wielu
Krajach europejskich trzinielami ju^ od dawna si§ zaj§to i dotad
spora juz o nieh istnieje literatura ^). U nas jednak nie wiele zwra-
cano na nie iiwagi, o czem swiadczj ta okolicznoac, i,Q opr6cz
spisu krajovyycli gatunkow, podanego w roku 1874 przez Prof,
pra Wierzejskiego "), nie poiawita sie 2adna inna praca o trzmie-
lach galicyjskich,

Przed kilku juz laty zacz^^lem zajmowae sie temi btonk6w-
karai, zwracaJem jednak gJownie uwag§ na ich sposob zycia i ze-
orafem pod tyin wzgledeni wiele spostrze^en, cz§scia potwierdzajacjck
spostrzezenia zagranicznych badaczv, cz§scia zas zostajacycb z niemi
w sprzeeznosei. Zachecony tem podjalem sie na wezwanie Komisyi
hzyograficznej zbierania trzmieli w okolicy *Jasienicy (powiat brzo-
zovvski). Zebrawszv dosy(5 obfity materyat, podaje poniiiej wykaz
znalezionych w Galicyi gatunkow trzmieli; ze wzgl§du zas na to,
e nikt z krajowych badaez6vv nie pisat o ^yciu tycli owad6w,



podac na wstopie kivUki

Trzmiele sa blonkowkaini towarzyskiemi a sposob ich zycia

jest pod wielu wzgledanii podobny jak u pokrewnoj ini p^zczoly.

Towarzystvvo ich trwa tylko nioripetna rok, t. j. od vviosny do

jesieni, kiedy gina wszy.stkie osobniki z wyjatkiem mtodych

samic, c/.yli matLdc/ktore w ukryoiii przosyiuaja zimc. Na wiosne,

skoro tylko drzewa prkac- zaczynaja, ()pu:>zczaja one zimowe lego-

sie wyidiowac przyszle icli potoiuiitwn. Jedne gatuiiki obiemja na

ten eel iiory w zienii. w ktory(di ziiajdujc si<: (idpowiedni mate-

ryal na pokrycic; przy^zlycli pla-lr(i\v"
-' uajiizo^cie} wiec opusz-

czone gniazda iiiysic/a r/.nd/M-'] kfccii' slu^iaim za siedzibe; dru-

git; wysziiknja na poclivbiM-i \\z"i',rka lab pod iiiewielkim krze-

wem dost;»teczn('j ih^K^ nidiu li.b"^ z.'m-I.Ioj tn.wy, ktoni sciagnja

do niatcgo /aglVl)i(>nia i tan. /..lUbulaja ' pla^try ; inne wivszcie

])f.d.)lmie ]ak: pszczoio.

ego urabia" mala czarke,

vui 7. niiodcni. i do ta-

I'-xu-k Vo kilku dniach

em matka doklada im

Izt^mgo pozy"

^vvl•6^1szy dos[ostatccznip,

owato

troski
• matka. pi>zby , . ..

, , podo/a. -dy kanm gas'^"

\\"lr-.'i-i si,> z poczwarek po

•;.l,u7nta.ni" uudohue orgamf



>\\ t(>z icli latwo po wielkosci odroznic ud oprzi'd-'ivv tia rubotniec,

\V czasie wylegu tych piciowych osobTiikou" stoi sni^zdo trztnieli

u .szczytu svvego rozwoju — oclt^d zaczyna cliylic si^ kii upad-

Naivviekszy rucli i zycie trzraieli przypada zatem u nas na
niiesiqc lipiec i sierpien. W tyinto czasie najJatwiej odnajdywac
gniazda trzmieli, sledzac robotnic, oWadowanych miodem i py^kiem
kwiatowym, kt<)re dobrze znan.'^ sobie droga wlatuj;\ wprost do

osobnikow, ruch taki trwa od wczesnego poranku do poznego wie-
Gzora, jezeli tylko sprzyja pogoda. Osobniki, pozostajace dla odpo-
czynku na cliwile w gniezdzie, trudiiifi; sie robotarai domowemi:
jedne z nicb sc^gaja z pobliza sutdia trawe i przykrywaja nia

gniazdo, jezeli wiatr lub prouiienie sloiica dochodza do' plastrowj
drugie karinia g.-isienicc zlozonem w garnuszkach pozywieniem
a inne przycisnawszy sie catem ciatem do poczwarek cbronia je
"d zimna. Roboty te trwajf^ bez przerwy dzien i noc, — w nocy
>a tylko riichy robotnic powolniejsze i skierowane glownie do
'*;'lironienia nibdych od przeziebienla, leniwe zas trutnie ivciskaja

^19 po I plastry i tarn drzemia. Skoro tylko sloriee zaswieci, leca
jiiz robotnice za miodem, ktorego zapas przez noc znacznie si§

umniejazyl, wszystkie bowiem osobniki nim posilac sie musiaty.
Br. Hofer, badacz styryjski, twierdzi, ze rano jedna z robot-

nic, nazwana przez niego Jtr§baczem" (Trompeter), usiada na wierz-
^nu gniazda lub na scianie pudetka (robil bowiem spostrzezenia
n<'^ trzmielach chowanych sztucznio) i wprawiajac skrzydla w silne

drgania wydaje donosny, .ilnie dudniacy gtos celem obudzenia in-

^^ych do roboty. Z tern mniemaniera' bardz(
w literaturze,_me moge si? znpelnie zgodzie.
ootnioe wydaj;i niekiedy taki silny glos, to si

spostrzezeniami zarowno na gniazdach trzvni^

"u iJotter podsuwa. Wedlug mego zapatrvi
ami, wydajace eo prawda gfos, nie ma z



trzmieli do pracy, ale wentylowanie gniazda. Za tem przeraawia

zarowno ta okolicznosc, ii glosj t. zw. tr§baczy daja sie slyszec

tylko w gniazdach, liczacych bardzo wiele osobnikow, gdzie rze-

czywiscie odswieiianie powietrza jest najpotrzebniejsze, jako tez

fakt, ze sJychac je zwykle podczas upaJ6w lub przed deszczera,

kiedy powietrze jest ci^^kie i duszne, a to nietylko rano, ale o kai-

dej porze dnia, a nawet w nocy. Dla upewnienia sie w powyzszem

mniemaniu wdmuchiwaiem do gniazda trzrnieli dym tytimiowv

i spostrzegalem, ie natychmiast jedna, a niekiedy nawet kilka ro-

botnie usiadaJo na brzegu gniazda i rucbem skrzydel sprawialo

wentylacy§.

przyczem wydaja silny glos,

i nazwali wietrzeniem zaj^te pszczofy „wietrznicami". Zwazywszy

teraz, ie Hoffer chowal trzmiele w pudcJkach z tytoniu, to nie-

watpliwie jego „tr§bacze" nie wydawaJy glosii w innym celu, jak

tylko celera odswiezania powietrza.
Po wylegni§ciu sie wszystkich nilodycb matek i trutni prze-

staje stara matka znosic jaja, robotnice zas, nie majac co karmic,

skhidaja wszystek zebraiiy miod do garnuszkow na" zapas dla sie-

bie na gorsze czasy, t. j. kiedy ju^ pola i Jaki zostana z kwiatow

ogoloeone, gJownie zas dla mlodych matek', ktore rzadko tylko

kiedy z gniazda wylatuj^, nie chc^c zapewne naraia(5 swego zycia

przedweze^nie na niebezpieczenstwo.
We wrzesniu, trudami ^ycia zmeczone robotnice lataj^ coraz

ocie^alej, coraz rzadziej wylatujj^ z gniazda i wreszcie gina powoU,

a temu samemu losowi ulega stara matka, ktora ginie rowniez,

usunawszy sie z gniazda na ubocze.
"' • . , - - - .

;niezdzie zlozo-

rqjki. W powietrza uderzaja'na nie znienacka samce, czepiaja

ich swymi przyrzadami chwytnymi, a spadlszy razem na ziemi?,

zapJadniaja je. W gniezdzie ^apJodnionia odbywaja sie barcizo

rzadko (nie smiem twierdzic, ie nigdy) bo chocia:^. samce a^taKuj^

samice, to one zacliowujfi si§ Ijardzo 'odpornie. tak \i
zaplodmenie

nie przychodzi zwykle" do skutku. Po dokonanera zaptodnieni

chronia sie samice w miejsca zabczpicczone od zbytnicgo znnn

^
n. p. pod mech, w wypr^chniale pnie drzew a rzadziej w zienj

1 tarn w otretwieniu przesypiaja zime, a na wiosne wylatuj:} s»

tad, aby zatozyc nowe gniazdo. Trntnie po spelniemu swego i<^_

ma me wracaja napowrot do gniazda, bo tarn zapasy wyczen

aplastryjuz plesi'i na dobre niszczyc zaezela, lecz tulaja sie
J^r^.

z pozostaJemi robotnicarai g}6wnie po kwitn.^cych jeszcze ostacn,

przezi§bione w nocy oslabn^i do reszty i spadhszy z kwiatka ^'DJ.^j.

ziemi. Z caJego zatem licznego towarzystwa .jedncgo gniazda trz



200 i.-ol)iiikn\v. ziin

Owiele.tms/niej.ZMniuroiraii.i.a..lt,..n.:.ir::uM.ni..trzn.:.4-
iiika (Aplomia ('oU>//a L,. motyla /. uru,,v urnacnk-ONv r-k {P>/ra-
hdlna). ktorc toczii i zjadai:! caie j.la^trv \M-az z czvi-wnn i po-

c'lH)(l()^^l'i trzniieli. -nhz \\\o{[\^ uL-izi wi.ozo,v.n z kt^^nMMa i-rzez

ot^v,H• w ^cianio pirdr'fka dla w dotu zn.hinnv i .khda t.un jajka.

/. ktorvch wkrotc'o WYl<--aja siV

"

'Avsz\stk(. ni.'/.rza,tvu;H.'nie'. dora-

stajnce do 4 cm. dlu-o^ci:
'

Pia>*try'trzM)ieli wy-rzebujn i zjadaj.-i

takze ,,sy i li.v. a niszez^i je r<3wnio^ niekiedy bozwi^dnio ludzie
przy oraniu p61 i ko.^zcniu }ak.

1)0 naij.-kAvnieiszvch zas i[ T1ajoz(st^zvch n!>7.czvci<di cjniazd

^^aliezaja bada.ze. za przvktade.n Danvina. takze i.n-zv p^lne. ktorc

niaJH zjadac^ wiolo plastr6w trzidoli. i twierdza. ie im wiecej ko-
tow a mniei mv^/v trtn wircei trzinioli. Bndniiia whiMio doprowa-
•Izity innie jodnak' do inn.iro za,Datrvwaiiia. Z lar/a m'c wprawdzie,
^e z-todni;da mvs/ |.o id^on.vorr.rh'ju. /niuacli zj.^ plaMr trzmieli.

szkoda j.dnak •j,rz..z to u Mva^l/oiia iii." J.-l hanlzo znacvna, bo
Kniazdo w tyin vzasie jot" jui
nioe zaezvna!' Zeliv zis invszv \!!lowIh'lJ:i^'szo'".^-rslo!lld rnSl
ti-zmi.li, "te^o potwiord.io ni/ uK)-o, bo c.psto /naid.uat.ni na
^ciorniacl, podzienm. o,,;azda tn'ini.di, azu-az .d)ok pebio ndndyeb
frniazda mv^ie. Zua/^.v^/^ z.i

gniezdza si^' -^'.wni.- \v Mai-vcli \^nifazdaoh rii\-:<'li. iiin^zo uuazac



blizu osad ludzkicli jest bardzo watpliwa, a ttornaczy sie jego po-

wstanie ta okolicznoscia, ie tu zwykle ^niazd dokJadniej sie sziika.

Z pasorzytow zewnetrznych na doskonalych ]ni trzmielach

najpospolitszyra jest drecz (Gamasus coleoptratorum)^ zjjacy w^rod

wJosow na calej powierzchni ovvadii, z wewnetrznych zas wspo-

mniec wypada o gasienicach muchy wyslepka (Conops jlavipes)

i detki (Physocephala rufipes), ktore wyjadaja wnetrze kaWuna
trzmiela i daja powod do jego sinierci. Same zas przepoczwarczaja si§

w nim i niekiedy dopiero w zbiorze wydostaja si§ z niego na-

zewnatrz; oneto sa w jesieni przyozyna smierei wiekszej cz^sci

robotnic. Oprocz tu vvymienionych' rnaja' trzmiele wiele innych pa-

sorzytow i nieprzyjaciol z posrod ro^nych grup zwierzat, szc'zegolnie

zas pomi^dzy btonkowkaini (n. p. Matilla) i miichoVkami (n. p.

Volucella).

Opisanych powyzej szczeg(U6w biologicznych nad trzmielami

w naturze spostrzedz prawie uie podobna, gdyz gniazda ich sa

albo pod ziemia, albo przykryte gruba warstwa mchu, a przytem

zwykle w niedogodnem miejscu pofo^one i w i)c\vncra od mie-

szkania oddaleniu, potrzeba je zatem koniecznie przyniesc ku do-

mowi i utrzymywac w sztucznych ubkacli. W tyni" celu gniazdo

wykopane z ziemi lub te^. nadziemne wk^ada sie do pudeJka, opa-

trzonego raaJym otworera z boku i wstawia sie je napovvrot na

miejsce, z. ktorego gniazdo zostalo wyjete. Trzmiele, ktore podczas

tego wylecialy, wraeaja i wchodza na plastry, a wieczorem, kiedy

juz wszystkie sig zbiora, przykrywa sie pude^ko wieczkiem i za-

biera ze sobj^. Jezeli chodzi o pospieeh, to najlepiej odurzyc wszyst-

kie trzmiele w gniezdzie eterem i zaraz je zabrac, nie zwa^aj^c

na te osobniki, ktore wyleciaJv. PrzyniosJszy ku domowi, ustawia

sie pudetko w miejscu ocienionem, a kiedy rano trzmiele siedz^

jeszeze spokojnie, odtyka si? boczny otvvorek. Po chwili zaczynaja

robotnice powoli wylatywad, okr^:^aja nowe miejsce swego gniazda,

a zapamietawszy sobie dobrze poJo;^eme, lec^i dalej szukad miodu,

z ktorym napowr^t przylntuja- Jo^eli gniazdo t.rzyniesione zostalo

z pobliza, to zwykle robotnice najpierw tarn wraeaja, a dop.ero

rne znalazJszy tarn nic, przvlatuja na swoje nowe mie)sce pobytu.

Dla dogodnosci w badaniu
'

wstawia sie w wi.r/.ko i w jedeii bok

pudelka szybe szklana, kt<')r;i" ie.iimk w dzicn potr/eba przykry-

wac czems nieprzezroezvstem lio inac/<-i trzmi.-le osbuiiaj.l swe pla-

stry powloka woskowaprz.d swiatlem' W ton spr.sob' urzadzone

gniazda utrzymuja sie banlzo d..l)rze i rozwijaja .-i-^ dalej,
P<J-

dobnie jak W naturze,' dopoki nie zniszc/,a ieb ga.simice trznuel-

nika. Aby temu zapobiedz, przvinoeowvwa'b-.n do otuom puaeik^

djuga, drewnian^ rure, przez ktora trzmiele prz..-l.o.l/.ic
musial^.

cbcac sie wydostac lub dostac do gniazda, trzmieluik zas, n.e w'j

dzac blisko otworu plastr^w, nie ma odwagi wlazic do dfug.ej



rury i tarn posziikiwat; odpowiediiego podloza dla ztozenia jajek.
Kilka chodowli, w podobny spos6b urzj},dzonych , daje sposobnosc
do zrobienia tylu zajmujf\cych obserwacyj i nastr^cza badaczowi
tyle zagadkowych zjawisk, ii wiele jeszcze czasu minie, zanim
wszystkie wyrozumiec bedzie nio^na.

'

II.

Odroznieiiie trzmieli od wszystkich innych Wonk6\vek nie

przedstawia zadnych trudnosci, bo tworza one jakby osobne sku-
pieiiie, cechuj;\ce sie krepa budowa cial^a i gestera owlosieniem,
tak ze Brehin nazywa je „niedzwiedziami pomiedzy owadanii";
podavvanie zatem znamion rozpoznawczych byloby rzecz^ zbytecz-
iia. Pomieszac mo?.naby trzmiele chyba z brzmikami czyli trzraie-

lami pasorzytnymi, ktorych saniice odznaczajfi sie jednak wybitnie
silnie przydyinionemi skrzydlaini i ostrym, pod spod zagi§tym
koiiceni kakluna, a przedewszystkiem brakiem koszykow na pi-

szczelach ostatniej pary nog, gdyz pylku kwiatowego wcale
nie zbieraji]^-, saiiice ieb zas, ktorych jest w jesieni najwiecej na
•'stach, roznia sie od saiiicow trzmieli krotk^^ gtowa i matym jezy-
kiem; najpewniej zas odroznic je inozna po przyrz^dzie chwytnym,
ktory jest u iiieli na koncu barwy brudno bial'ej, gdy u trzmieli

jest ealy jednolicie brunatny.
Podzial trzmieli na gatunki jest natomiast rzeczq, nader trud-

Qti, gdyz nie ma dotad pewnej, naukowej podstawy. Dawniej
dzielono trzmiele wedlug ubarwiVnia, ale to wlasnie staJo siq po-
wodem, iz osobniki od tej same) matki pochodzj^ce, uwa:^ano za
osobne gatunki, poniewaz barwa ich wlosow jest czesto bardzo
rozmaitfi. 1^'ozniej zaczeto zwracac uwage na biidowe anatomiczn^i
1 wprowadzono w systematyke trzmieli stosunki czlonow w ro^-

kach, ksztah i>qJedyiK-zyoh ezlonow nog i ostatniej obn^czki kal-

dunovvej, wszystkie' te jednak cechy nie doprowadzajj^ same do
oznaczenia gatunku, lecz potrzeba zawsze uciekac siy do ubarwie-
nia eiala. Jedynie przyrzad ebwytny samcow, ktory jest u kazdego
gatunku odmienny, daje pewna cech§ rozpoznawcza i wediug tego

fnamienia podzielono je w ostatnich czasach na gatunki, odnajdu-

J'\'- zas cale gniazda, odkryto zarazem saraice i robotnice, nale-
^'}ce do dobrze odroznionych od siebie samcow.

I^rzyrz^d chwytny samca, tak waniy w dzisiejszej systema-
Ivce trzmieli, a przeznaczony do przytrzymyvvania saraicy pod-
czas zaptadniania, jestto utwor ehitvn«nvy. umieszczonv w koncu
kaiduna, sL-^d go z swiezveh okazow igie'lbv z latwo3oi.<i moma
^ydostac. Wyglada on jak dwoje obcegow, objetych jedne dru-
giemi, a wychodzacych z jednego miejsca. Zewn§trzne z nicli s^
^liniejsze

i dluzsze, maia ramiona z trzecb odcinkow zlozone,



wewnetrzne zas zwane strzalkami {sagittae) sq, cienkie, mniej wy-

giete i jednolite. Podatawowy odcinek raraion zewnetrznych, zwa-

ny trzonkiem [stipes), jest najdtu^szy, do niego przyczepia si§

krotszy czlonek koncowy czyli 'ostrze (lacinia), w miejscu zas ich

poL^czenia vvsuwa sIq poiniedzy nie od gory szeroka blaszka zwana

taska {squama), przykrywajaca w znacznej czesci ostrze i ster-

cz^ca ku srodkowi obceg6w. Ksztalt pojedynczych odcink6w

w obc§gach zewnetrznych jest bardzo rozmaity i u ka^dego ga-

tunku odmienny, mogt wiec poshixyc za wyborna cech§ galunko-

w^. Pomiedzy strzaikami le^-y u spodu cbitynowy woreczek (spa-

«Afl), do kt6rego ucliodzci wyvvody nasienne, ksztalt jego jednak

u pojedynczych gatunkow niewielkie wykazuje ro^niee.

Wszystkich na powy^szej zasadzie oddzielonych gatunkow

trzniieli poznano dotad przeszto 80, z czego na Europe przypada

okolo 40, a z tej liczby odkryto dot;id w Galicyi 18 gatunkow.

Ustawic poznane dotad gatunki w system przyrodniczy, jest rzeez^

na razie prawie niemo^liwf^, bo, przyjniuj.ic " za pod.stavv§ jedno

tylko znamie, np. budow§ przyrzadu chwytnego lub ubarvvienie,

uzyska sie zawsze tylko iigru])()wanio sztucznc, iiiezastosowane

do ealej organizacyi ovvadow. To tez kazdy badacz inaczoj ustawia

poznane przez ^^iebie gatunki; i tak Dr. K. l);dla -Torre podzieW

trzmiele europejskie na 7 grup wcdluf ubarwienia'"i Dr. 0. Schmie-

deknecht na 9 sekcyj wed^ig ksztahn' utowv. i Dr. E. Hoffer

1 Dr F. Morawitz ulozyli je. bacz.-y "bnvnie na ubarwienie, sta-

rajfic sie jednak przytcm, aby gatunki pnkrewue staty obok siebie.

WedJug ich zapatrywan, ktore uwazani za najbardziej naturalne,

zestawiiem gatunki galicyjskie, znane mi czesci;^ z whisnego zbioru,

aczescia z dawniejszego 'zbioru Prof. Dra' Wierzejskiego, ktory

miaJem do porownania.

eden z najwiekszych
,

^^atunkow krajowycb ]

lejsze cechy trziniela , tak ze og()hiie pod

.zumie .sig vvszystkie ^Catunki z tog(. rodzaju

:orzy8ta!eTn w niniej.szej
]



(lalek.) na bold

otl podo'bviycii

. gJowe kr6tk;j. i szerok%, wskutek czego oczy
ani^te, jezyk ma bardzo kr6tki, a na war-

ebienia, po ktorych mniejsze okazj odr6inia

rwieniem robotiiic z '^atunku B. soroensis.

ktury w odpovviednieni miejscu ma tylko jediio zagi'§bienie. Typo-
wo ubarwiona 9 ma przedplecze i dniga obraczke katdunow.-], od
gory zolt^, ostatnie trzy obrj^ezki biale, a reszte ciala pokryta
g^stymi, a krotkinii, czarnynii wloskami. Ton barwy ii6hej jest

u roznych osobnikow roiny, tak dalece, i& Lineusz i wielu po-
zniejszych autorow rozdzielilo je na dwa gatunki.
Odmiana a) przedplecze i 2-ga obrq,czka kaldunowa jest ciemno-

i^oHa, prawie brunatua (B. terrestris h.).

0dm. b) odpowiednie miejsca s^ jasnoiotte {B. lucorum L.).

Obydwie te odmiany znajdowaJera bardzo czesto, gniazda
jednak B. lucorum napotykafem czesciej aniieli odmiany typowej.
0dm. c) w miejscu paskow z6%ch ma paski biale (B. autumna

Us Fabr.).

0dm. d) Podobna do „c"^ ale pasek na drugiej obraczce kaldu
nowej jest w srodku przerwany {B. dissectm Gyllenh.

Odmiany te sa u nas r6wnie czeste, jak poprzednie,
golnie pomi§dzy robotnicami, a nie sa niczem innem, w
slusznego twierdzenia Hoffera, jak tylko' wybladiymi i w cz§£

tartymi osobnikami B. lucorum.

d jest jak u wszystkich innych gatunk6w zwykle jasniej

ubarwiony, znajdowalem jednak okazy ubarwione tak samo '

'

Q odmiany „a", a oprocz tego:
Udni. „e") Od gory caJy zolty z wyjatkiem smugi miedzy nasada

skrzydel i 3 i 4 obraczki' kaldunowej, ktore s^ mniej

lub wiecej wyraznie zabarwione na czarno; caly spod

ciala jest jednolicie jasnoi;6Jty.

Tego ubarwienia samce s^, pospolite w gniazdach B lucorum.
0dm. f) Przedplecze i dwie pierwsze obraczki kaWuna sa zdite,

reszta eiala czarna (B. sporadicus Nylander).
Tak ubarwione okazy znaidowaiem cz§sto, ale tylko w oko-

Ijcach lesistych.

Przyrzfid chwytny (^ : trzonek jest bardzo dlugi w stosunku
do ostrza i luski, kt6re s^ slabo rozwini§te i tak ponad soba usta-
^lone, ^e Inska wraz z dolnym wyrostkiem ostrza tworzy szczypce,
""^^-'^ '- Strzalki sfi dlugie, listwowate, w drugiej

i^winiete i na koideu ukosnie sci§te*).
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B. terrestris jest u nas wszedzie rozpowszechniony, prof. Dr.

Wierzejski podaje go z Tatr i z Podola. Gniczdzi sie, jak to

wskazuje dobrze w tym wypadku dobrana nazwa, pod zieniia,

szczegolniej na pastwiskach i iniejscach nieuprawnycli. Towarzy-
stwo jest zwykle bardzo liczne, posiadajace do" 200, a czaseni

i wiecej osobnikow, a w miare ich ilosci sa one takze wiecej hib

mniej ochocze do obrony i napasei.

2. Bombus hortorum L.

Najpospolitszy u nas i wszedzie gatunek ze vvszvstkicli

trzraieli gmezd^acycli si§ pod ziemi.^.

9 odznacza si§ od innych dlug;i a vv.'izk;^ gJowa, a i>rze-

dewszystkiem niezwykle dhigini jezykiem, przewyzszajicyui nic-

kiedy dtugosc caiego ciala. Wystepuje u nas w trzech " oduiiaiiacb

ze wzgledu na nbarwienie

:

0dm. a) Przedplecze, tarczka tulowiowa (scutellum), 1-sza obniczka

kaMunowa i srodkowa czesc drugiej sa iolto owlosione.

koniee kaldima jest biaJy, a reszta "ciafa czarna.
0dm. b) Zupeinie podobna do poprzedniej, a odznacza si§ wfosem

gestyra i krotkira, posiadaj^cym wskutek tego aksainitne

wejrzenie {B. ruderatus Fabr.).
Znalazlera kilka okazow tej odmiany, rausze js^, jednak u nas

zabczyc do rzadkich, kiedy w poJadniowych krajach monarchii

austryacko-w§gierskiej jest ona rownie pospolita, jak poprzedma
odraiana typowa.
0dm. c) Podobna do „««, ale caly kaMun jest jednostajnie czarno

ubarwiony (B. argiUaceus Scop., h'gusticus Spin.).
Pieknej tej odmiany, zamieszkujace]' g^ownie kraje pohidnio-

we me udab mi sie znalezc, prof. Dr. Wierzejski odkryt ja jednak

koio Smkowa we Wschodniej Galicyi na lesnej kce, a i tarn za-

licza ja do rzadkosei.

Q jest podobnie owlosiony i ubarwiony jak samica, barwa

jego jest jednak wiecej wypJowiala.
Przyrz.-id chwytny. Na szerokim trzonku tkwi charaktery-

styczna Juska lewa ksztahu litery C, zwroconej koiicarai kii siod-

kowi obcegow, prawa zas jest do niej symetryczna. Ostrze, dosvc

dfugie, zgiete lukowato ku srodkowi, wybicga przy koncu w wazki,

na dwie cz^sei rozszczepany wyrostek 8trzalki s;^ cienkie, z"?;

^ajace si^ jednostajnie ku koiicowi i od zewnatrz na znacznej

przestrzeni zabkowane.
B. hortorum gniezdzi si.; pod zioinia i to nietylko w ogro"

dach, ale takze w lasach, na pastwiskacb polaeh i miedzach.
Ko-

botniee tego gatunku spotyka sie prawie wyJacznie tylko na kwia

tach koniczyny (Trifolium pratense), z ktorych dhigim swoini je



widvwac najcz^sciej pomiedzj krzewanii i zaVodza slr(lz.-|ce^-.) je
l)a(Iacza, bo chociaz szukaja otworu w ziemi, to wcaK' nie swiatl-
ezy to jeszcze, jak zwykle,' o obecnos^ci gniazda w |)()]ili/.u — one
wyszukuj.'i tylko stoso\ynej nory, do ktorej winzi ich kilka i tani
^kupiwszy sie dia ciephi razem przepedzaja noe; innych gatunk6w
u uas 11 ie widziaJem, ;^eby szukaty sobie podobnych noclegow.

3. Bombus Latreillelus Kirby.

? .i''^t z pokroju podobnfj, do poprzedniego gatunku, glow^ i je-
zyk ma jednak znacznie krotsze. VVtosy na calem cieJe nia krotkie,
larwy ezarne) a tylko przedplecze, tarczka tufowiowa, boki pierw-

szej obniezki kaWunowej i tylny brzeg 2-iej i S-iej obraczki ,^
Mite, a koniec kakluna biaJy. Po charakterystycznych Wi^zkich
paskach ^ohych na granicy 2-iej z 3 i^ i S-iej z 4-ta obraczk^
daje sie ten gatunek iatwo odroinic od B. horionim.

d J6st jasniejszy co do ubarwienia. gdyz paski i6Jte sa
11 niego bledsze, ale szersze, na miejscach zas czarnych sa poroz-
rzucane szare wJoski, wskutek czego barwa czarna jest mniej lub
)^''?cej zatarta tak, ie caly truten jest od gory popielaty, z wy-
JJltkiem czarnej smugi miedzy nasada skrzydel i czarnej kisci wto-
*o\v na samym koncu kaMuna. Spod ciaJa jest pokryty wlosami
podobnego koloru, jak wierzch.

Kilka okazow trutni, jakie zualazlem, nie mialo wlosow po-
pielatych, ale oliwkovvo-brunatne; odmian§ te, wyst§pujaea gt6wnie
^v pojnocnych krajach Europy, nazwal Schraiedelinecbt' ^. Latreil.

Ogolnie mowiac, trudno jest samca tego gatunku odroznic
innyeh po ubarwieniu, ale trzeba koniecznie badac jego przy-

Przyrzfid chwvtnv: trzonek kr6tki, Juska ksztattu w gru-
bych zarysaeh podobnego do lezacego 02, z koiicem wewnetrznyra

gory zwroeonym; czesc ostrza, wystajaea z popod luski ma
sztalt rombu z ostro wyciagnietym wewnfjtrznyra katem. Strza^ki

saproste, u podstawy szerokie. a przy koiicu od strony zewnetrz-
nej dwa razy gfeboko wyciete; sam zas ich koniec jest Jopatko-
^^ato rozszerzony.

.
B. LatreiVelus gniezdzi sie pod ziemia, zwykle na polach

Jak'^T'^n'^-
^^^^y*^^? ^ nasypach drogowych, ale niekiedy i na

•
^C"- Gniazda jego odkrywalem dose czesto, bo nawet czeseiej



nii gniazda B. terrestris, co zaznaczam dlatego, poniewaz w > ;

i Niemczech zaliczaja go do gatunkow rzadkich.

4. Bombus distinguendus Morawitz.

W budowie anatomicznej prawie zupelnie podobny do £. La-

treillelus tak dalece, i.e, sara Morawitz wyra^a sie, iz moi:naby go

uwa^ac za polnocna odmiane owego gatunku.

9 r6zni sie od poprzedniego gatunku tylko ubarwieniem,

gdy^ ealy wierzch ciaJa jest u niej szarawo-z6%, z wyjatkieni

czarnej smugi pomiedzy skrzydlami; wlosy 9 ^^ diugie i odsta-

jace od ciaJa.

(^ jest od g6ry wiecej ^olty, aniieli 9, a spod ciala ma

z61tawo-bialy; wlosy jego sa krotkie, o wejrzeniii aksaraitnenu cc

mu nadaje pewnej elegancy!.

Przyrzad cbwytny: w ogolnym zarysie podobny do odpo-

wiednego nafzedzia u JB. Latreilletus. ostrze jednak jest tu krotsze,

a wystajaca z pod Juski cz^sd ma' ksztaJt stopy, a nie rombu.

StrzaJki sa przy koncu wygi§te na zewnatrz i nieco ptycej po-

wycinane.

distinguendus jest wedlug Morawitza forma p6tnocna

w Styryi i w Niemczecb uwazany jest ten gatunek

rzadki. Ja odkrywalem go stosuiikowo dosyc cz§sto,

a nawet znajdowalem jego gniazda, nieznane dotad w literaturze.

Gniezdzi sie pod ziemiq, szezeg61nie na polach zbo^owych i to po-

dobnie jak inne trzmiele w opuszczonych gniazdacb mysich, gdzie

mieszcza sie scbludne jego plastry, przykryte zwykle z wierzchu

powlok^ woskow^. Towarzystwo nie jest bardzo liczne, bo bczba

08obnik6w nie docbodzi nawet do 100. Robotnice sa duze i F^»-

wie jednakowej wielkosci, to te^ poczwarki, ktore glownie midair

ksztatt plastrom, sa r6wnie^ wielkie, pieknie jasno-z61te i
Iw^mt'

ze soba zestawionej tak ze plastr caJy latwo si§ rozdziela. Wszv^t-

kie okazy w gniezdzie sa zupeinie jednakowo zabarwione, a tylRO

starsze osobniki sa czesto na plecach pozbawione wJos6w i maj?

nieco ciemniej zabarwione brzegi ostatnicb obraczek kaMunowyc .

Ta staJosc barwy przeraawia przeciw poJ^^czeniu tego gat^nK

z poprzednim w jedne calosc.

Wspomn§ jeszcze o ciekawem zjawisku z ^ycia ^''-

tunku, jakie u trzmieli rzadko sie zdarza. W poludnie i:"^

.

dni usiada kilku samc6w na ziemi koJ'o otworu, prowadzai--

.

gniazda i czeka na samice, poniewa^ zas najczesciej wylatuja ';_

robotnice, wiee i na nie uderzaja, ale wknkce poznawszy ^ :

btad wracaja na swe stanowiska. Niecb tylko jeden z ^''

z^TY/xe 8i§ na skrzydk, inne zaraz na niego uderzaja, «^^^^'-^'
^g

to oczekiwana samica z gniazda wylatuje. i takie ciagte ug*"'

ardzo



.") Bombus fragrans Palla

z pokroju i ubaru'ionia po<]<)I.na zu]

ro/ni sio jr,ln,'ik ^^ ;«'lk..M-in, -<lv/

;h europi'jskich pUuiikow, a iM'lto ni

_:^6ne Jej wJo.y ba (Uu-ie. banl/.o u
jest podobni*^ nharwionv jak samica

silvarum L.

Matv gatunek jest obok

V iiajJatwiej rozpoznac po ubarvvieniu, ktore malyni t^

(llega zmianom. Cai'e ciaJo jest pokryte bia^awo-szaryui'i wio
2 wyjatkiem czarnej smiigi poiniedzy skrzycUaini. 8-ciej

'zki kaJdunovvej r6wniez czarnej i ostatnich 3 obniczek czer

^'K pooddzielanych od siebie szeregarai szaro-ioltyeh vvtosk

jacych na tyh^ych brzegacli obraczek.

-f jest tak samo ubarwiony jak samica.
PrzjTzad chvvytny: trzonek krotki, od gorv zaokr;^gl<

ika wazka ma od srodka d^va wyrostki, z kt<'.rych przedtii
"-" ". dtugi i do gory zagietv. tvlnv zas krotki i gruby : 08

koncuf'st przy kon
>d srodka kr6tki, ku koricowi rozszerzaja^ ^ .

•» w;^zkie, na koiicu hikowato na zewnatrz wygiete, a po we-
vnetrznej stronie delikatnie zfibkowane.

<jniazda B. silvarum sa u naa bardzo pospolite tak nad, jak
pod ziemi.'^ i to w najrozmaitszych miejscach, na polach, w gajach

krzewach, w opuszczon^v.rod

Y '^V^
ptakow i t. p. Podziemne gniazda maj^|

.'f^be osobnikow anizeli nadzienmo, w kazdem jednak gniezdzie
.I'-^t wiele robotnic niedoleznvoh Avskutek poszarpanych skrzydel
po dtuzszem lataniu lub te^ ^skutkiem niedostateczneio ich rozwi-
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niecia, a znaczna liczba kalek jest powodein, ze plastry iiie s;i czystt

iitrzyinane, gdyz brak sil do roboty. Oprocz sredniej wielkosei ro-

botnic sa zwykle u tego gatunku okazy bardzo mate, bo wielkosei

inuchy domowej , ktore lud iiazywa „niuszkann" (niemieckie

^Zioergarheiter"). Podczas lotu wydaje ten gatuiiek najwyzszy ton

ze wszystkich trzmieli krajowycb i po tern mozna go ju^ w po-

wietrzu odr6ziiie od innycb gatunkow.

7. Bombus arenicola Tbomson.

9 podobna ubarwieniem do B. silvarum, koniec kaMuna me

jest tu jednak czerwony. ale podol)nie jak cate ciato zoltawo-szary,

a na tylnycb brzegac-b dwocb przcdostatnich obraczek stoj^i czarne

wJoski," tworzace dwa wf^ziutkie, bardzo cbarakterystyczne czarne

paski.
'

(^ podobnie ubarwiony jak 9, ale znacznie niniejszy, a od

samca B. silvarum rozni sie tem, ze 8-ci ezion w rozkach lest

u niego dwa razy dJuzszy od 4-go. gdv u poprzedniego gatunku

fzJony te sa prawie rownej dJugosci.'" Przyrzad chwytny jego jest

taki sam jak u B. silvarum.

B. arenicola jest u nas dosyc rza iki, gniazda jego znajdo-

walem pod ziemia, szczegolniej V rowaeli przy drogach; towa-

rzystwo jest zwvkle liezniejsze anizcdi u B. silvarim, a usposobie-

nie trzmieli ztosliwe.

8. Bombus pomorum Panzer.

Gatunek ten wystepuje u nas w dwocb zupeJnie riinyet

ubarwieniem odinianacb.
'

,

0dm. a) Q od g6ry bialawo-szara z czarna smuga pomiedzy skrzy-

d^ami a katdunem oliwkowo-z6}tyra {B. mesomehs tfersi-

elegans Seidl).

Od.n. h) 9 caia czarna z kaMunem od gory rdzawo-czerwon}_^-

poczawszy od 3 ciej obn^czki; na przedpleczii ?i}^|Vj^^_

pomiedzy wtosami czarnymi, Avmi^szane w^Jo^ki P"P" '^ -j,

podobnie jak i na tarczce tiiioAviowej. przez co ^\'} ^ "^ P

;

i u tej odmiany, jak u poprzedniej, czarna smuga pom •

podobnie zabarwiony jak sam
nnycb gatunkow te*^ '''^ tiJ.wbzvbiKicn mnych gatunkow tem, ze nie nia wiu»u"

waczkacb.
^^^,.^^.

Przyrzad chwytny: trzonek dlugi, podobnie jak ^^
. ^a-

stris, ostrze wr^zkie i przy koncu na zeAvnatrz wygiete, bi^ .

^^^
ma ksztalt p6tksi§;J:yea, zwroconego koxicami ku srodkowi

^.
^^^

wi. 8trzalki s.-^ u polstawy szerokie, zw(>^aj;i sie ku konco\



nil „ni.a/(la ^^

ui matka .

n w;.3stkul,

S/V.tk

acl]L< a

ni.i/da

10 u\latii).i a po/ot,ta|e w

jdca' cich^m bi/oc/eniein

i(
>,t zatem u tego ^-atunku

h trznnol.

gm./dzie .a-

lobotiuoe do

doskonaUze,

9 Bombus variabilis Schnuedekneclit

l.i ^ios

sko ^\bUazujr^, nale?a do tego ^jatunku

do iibanMcnia. ale /godiie co do budo-

"" " 4:' eaikum czaiiio owio^ioaa a t\lko wio^^ na ezoie sa

>6lto, a na koucu katduna /ottawo-e/eiwone
Udiii />) (Jatj Udow od gorv mniej lub -vvipcej rd/a\NO c/en\on\

,

katduii u same) n isadv czarny, 2 1 3 obrac/ka rdzawa,

a ostatnie 3 iohawe, pooddziehne od siebie ciemniejszeini

smugaini
<>QiTi cj Wiosy na caierii cieli szar>76he, a tvlko tutow od gory

jest czarm (Ji notomelas Kiifchb;
Tego ubaiwiema osobniki ^atwo pomies/ac z B pomoium lai

^^esomelas, Hlte atoh ^^tot,\ na (loiiiienui. ktore M stalo tak za-

Od^Mone u B rariahilh odioyniaja go od lazu od B jxmonnn,
1 ktorego w odpowitdniem miejscu sa ^talo wlo=y czarnt

^l^reslone dla Q; tiutni z czarnym tulowiem dotjchc/a^ nigdzie me
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Przyrzad chwytny: trzonek krotki, na koiicu od srodka iiieco

w ziib wyeiiigniety, ostrze pazurkowate, opatrzoiie u nasady cien-

kiin koleein iia koiieu rozdwojonym ; luska przykrywa w znacziiej

c'zesci ostrze i wystaje do srodka tylnym zaokraglonym brzegieni,

u iiasady zas ma gniby, trojkatny wyrostek, sterczacy daleko ku

wnetrzu obcegow. Pomiedzy obydwoma koucanii luski widac wy-

zej opisany kolec ostrza. Strzalki sa jednostajnie szerokie, proste,

przy koiicu tylko nieco od siebie odchylone i od zewii§trznej stro-

B. variabilis nalei;y u nas do rzadkicb gatunkow, ale natomiast

bardzo ciekawych wlasnie z powodu swych odniian, kt6re nie-

watpliwie nale^a do jednego i tego samego gatunku, gdyz zdarza

sie, ze wszystkie odmiany vvyst§puja wspohiie w jcdnem gniezdzie.

Gniezdzi sie zwykle w racliu na powierzchni ziemi, niekiedy

w krzewach w gniazdacb ptakow, a jedno gniazdo znalazlem iia-

wet pod ziemia i to wlasnie takie, w kt6rein byly wszystkie mo-

zliwe odmiany, pocbodz^ce od jednej jasno ubarwionej raatki.

Zbi6r okazow z takiego jednego gniazda daje najlepsze wvo-

brazenie o zmiennosci ubarwienia u trzinieli.

10. Bombus cognatus Stephens = senilis Smith.

Jest to gatanek najwiecej zbUzony do jasnych odmian B.va-

riahilis^ od ktorego rozni sie jednak wielkoscia i ubarwieniera.

9 jest jednostajnie ojhrowo-zoha. a tylko tulow jest od

gory barwy poraaraiiczowej. Wlosy jej sa krotkie
,

przyjemne

w wejrzeniu, tak ze wszyscy badacze zaliczaja ten gatunek do

najpiekniejszych. Zmianom barw wcale nie ulega. . .

(J podobnie ubarwiony jak samica jest dotad z Galicyi me-

Gatunek ten znalazlem w okolicach Krakowa, lecz w nie-

wielkiej liczbie okaz6w, natomiast w zbiorze prof. Dr. Wierze)^'

skiego widziatem wiele pi^knych okazow samic, zebranych \v'?

wschodniej Galicyi, widac wiec ie w tamtej poJowie kraju ^.tcr

puje poapoliciej. Gniazdo tego gatunku odkryt dotad raz t\i

Dr. Hoffer w Styryi, w opuszczonem gniezdzie wiewiorki.

11. Bombus agrorum Fabricius.

Nale^y do tej samej grupy, co i dwa poprzednie
gatunk-

do ktorych jest ubarwieniem, a nawet buchnva anatomiczw .P

.

dobny tak dalece, ie dawniej wszystkie trzy gatunki: ^- f ^*^'^,,„

/^*, cognatus i agrorum opisywano pod wap6lna nazwa B.J^ '



kaJduiica rd/cHvo ubarwiony,

a reszta ciahi pokryta jasno-

Strzalki sa pro.-,te i ciciikie, od zewnatrz delikatnic zabkowaiie.
'

B. affromm jest u uas w&zedzic po>})olity, guiazda jednak
jejro trudne sa do ziialozieiiia z togo powodii, ze rzadko zaklada
jc wpvost na ziomi pod suchyirii liscmi liib szj)ilk;uni drzew,
;i z\\ykl« gniezdzi sie w wypruchiiialycli i)uiacli, w opu&zczonyoli

j^nnazdaeli ptakow, poiniedzy bolkami w stodotacli lnb pod da-

cliaini domow inicszkalnyeh.

12. Bombus hypnorum L.

CharaktcryHyczno ubavwicnio odroznia ton g-atimck jak naj-

dokladni.j od

v.u-/ki''ka}diu

wszy.

.aly t,

5tkicb iniiych.

,hny banvv ezerwon,

biak, a pi;r.^sze H 71
-zoJtoj, c.^tatnie 3 ob-

.ktorv(di zas

^"^=nSn ie zabarwione, jak tut6vv.

dru;

iko 8 ill

:ka kalduno-

^^'icrzcli ciala jest i

dun a biaJv.

w takich sarnycb bar wacb : n

r. a tylk(

i«d.icdv caiv

, koniec kai-

Pr/vr/a(
lu.ka troikatn

^\>-taie o-trze

I cbw'

a })oz

:: koii•r

Trzonok dhia-i.

v^^a

.i()0>Uilnie skrocony;

na zewnatrz od hiski

, jo^t utwor.oiiy. ,iak

Kzadki ten gatunek niozna widzioc najczQS(Mej n,i kwia-
acb inaliny (JhSusulaeus) i wilezi-j ja<?ody (.l^vY^rr IkUndonna).
i^otad znaue jest w litcraturze jcdno'tvlko jego gniazdo, odkryte
przez Drewsena w Uanii w aw proebuiklcin drzewio. a w czerwca
i>; r- znalazJ brat moj Luduik w Ja^i.-iucy drugie gniazdo tcgo

I'leknego gatunkn ]km'1 daclioni w .\ vi'rochniatej belee. Z koncem
^'Pca za^taleni jnz cate gninzdo zui-zczono przez gusienic-e trzmiel-

nika, z pozo.taHx;lj tvlko resztek piastr<)w i ukofo '200 robotuic
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moghm wnosic, ie gmazdo byJo bardzo du^e, liczace kilkaset
garnuszkow. Los podobny spotyka zapewne wieksza liczbe giiiazd
tego gatunku, bo wlasnie okoJo takich miejsc, jak mieszkania
1 stare drzewa, w ktorych on lubi sie gniezdzic, roi si§ w nocv
najwi^cej tych szkodliwych motyli; to tei jest zapewne przy-
czyna, ze B. hypnorum jest wszedzie bardzo rzadki. Usposobienie
ma bardzo zlo^liwe, tak ze do badania wcale sie nie nadaje, bo
dosyc jest zblizyc sie do gniazda, a zaraz zrywa sie kilka robotaic
1 uderza wprost w twarz badacza.

13. Bombus soroensis Fabr.

Najoiekawszy to gatunek ze wszystkich trzmieli ze wzgledu
na ubarwienie, gdyz wystepuje az w trzech zupehiie r^zuych od
siebie odmianacb:

0dm. a) 9 czarno ubarwiona, przedplecze i 2-ga obraczka kat-

dunowa ^61te, a koniec kaMuna biafy.

Okazy tak ubarwione, podobne sa do B. terrestris, od kto-

S^Uret"^' r^
^y'^^^'^^^' ^^""w i budowa szcz^ki g(')rnej (obaez 1.

0dm. h) podobna do „a", ale koniec kaWuna jest czerwony {B.

soroensis, var. -proteits Gerst.),
0dm. c) eaJe cialo czarno owJosione (B. sor. var. sepuleralis

Sehniiedeknecht).

Cf jest albo tak samo ubarwiony, iak samica, albo ma
leszcze dwie pierwsze obraczki kaMunowe ^.oite; smuga z6lta na
przedpleczu zaebodzi u niego az na spodni.'i strone ciaJa i po tern

/iiamieniu mozna go latwo odroznic od B. terrestris, u ktorego
smi.ga ta konczy si§ z nasada skrzydeJ.

Przyrz^d chwytny: Trzonek bardzo krotki, a natomiast luska
dJuga, ksztaJtu nerki z lekkiem wycieciem od ^ewnatrz, poza nia

^.ystaje ostrze szerokie na koncu p61kobsto wyciete, a kat jego

we>yn§trzny jest silnie do gory zagiety. Strzatki dtugie a wazkie,

opatrzone od strony zewnetrznej malym z§bem, zaginaja sie luko-

wato pod spM 1 ostro sie koficza.
' ^ ' "= '

Z odmian tego gatunku znalazlem u nas tylko odmian?
z bmiym koncem kaWuna, widac zatem, ke ta jest w Galicyi

czestsza, przeciMnie jak w Styryi, gdzie odmiana z czerwonym
kaMunem jest poBpob'tsz.^. Niit^re ze schwytanych przeze

—

^

okazow wykazuj^i przeir--- - -^ • ^ • ^ ,
•>

• .
^ ,J:„„..

pomiedzy wW biale,"
^•*osy u nnsadv «. ezer



Gniazdca tego rzatlkiego u nas gatunku ziialezc

udafo; znane jest dot;\d jedno tylko jego gniazdo, odki

HofFera w Styryi pod ziemia w lesie" wsr6d lisci bakow

14. Bombus pratorum L.

Najumiejszy z krajowych gatuiikow i przytem bardzo rzadki,

pomimo ze w Nicniczecli nalei;y do pospolitych.

Saniice i robotniee maja zwykle wlosy na catem ciele czar-

ne, a tylko sniuge na przedpleczu idha i koniec kafduna zdltawb-

czerwony, iiiekiedy jednak. opr6cz tego. sa jedna lub dwie pierw-

sze obraczki kaMunowe ^otto owJosione.

(^ tak ubarwiony jak Q rzadko wystepuje, lecz zwykle
jest on caiy jasno-:^6Jty, a barwa czarna widoczna jest tylko na
tutowiu pomi§dzy nasadq, skrzydeJ i na 8-ciej lub na 3-ciej i 4-tej

obraczce kaWunowej, koniec zas ciata jest czervvony {U. Burrela-
nus Kirby).

Przyrzad chwytny zupeJnie podobny do tego, jaki posiada
B. hypnorum^ a rozni sie tylko tem, ze tuska jest tu dtuisza i raa

ksztalt czworoboczny, a nie trojkatny.

Okazy tego gatunku znajdowalem tylko w okolicaeh lesistych

i to najcz^sciej na kwitn^^cej ostreiiynie [Rubus fruticosus). Prof.

l>r. Wierzejski podaje go z Krakowa, Lwowa i Tatr, z czego sie

okazuje, ie mimo swej rzadkosci znajduje sie on na calej prze-

strzeni Galieyi.

Cxniezdzi sie pod ziemia, gtownie przy lasach i zaroslach.

15. Bombus vorticosus Gerstacker.

Gatunek ten, znany tylko z gor Kaukazu i poiwyspu Bat-

kaiiskiego. odkry} prof. Dr. Wierzejski na granicy Galieyi i Bu-
kowiny, ale tylko w nielicznei liczbie okazow, ktore raialem spo-

sobnose ogk^dac.

9 du^a, wielkosci B. terrestris^ nia tutow od gory szaro-

2oity z wyjatkiem czarnej snnigi pomi^dzy skrzydtami, pierwsze

dwie obraczki kalduna ss, zolte, 3-cia czarna, a ostatnie trzy

czerwone.

d dotj^d w Galieyi nieznaleziony. Wedlug Schmiedeknechta
jest on podobnie ubarwiony jak 9, a przyrzad chwytny tem si<j

odznacza, ze obc§gi zewnetrzne nie maj^i zadnycli wyrostkow ku
srodkowi.

Gniazdo tego gatunku jest zupeln



16. Bombus lapidarius L.

Jest to gatunek najJatwiojszy do rozpoznania, gdy^ wystepuje

9 jost barwy czarnej z polyskiem aksamitnym, a koniec

katduiia ma pfisowo-czorwony. Od podobnie ul)ar\^ ioncgo B. Ra-

JeJlns rozni si 9 tcin, zo ma Wioski na piszczelach ostatiiioj pary

nog czanie, kiedy tainteii ma czor^voiie.

cJ tak nbarwiony jak ^. trafia si(^^ u nas bnrdzo rza.lko,

zieionawo-zohe, a najczosciej ma gbnve z przodn, przedplecze

i tarozke tufowiowa/ jak rowniez jyicrwsza hib pionvszc dwie

obraczki'kabbinowe^'zo'jto owfo.Mono, konic^e kaMuna ezenvony,

J^/mrGersWck;'.
^' '

PrzvrzMd cbAwtnv: Tr/Anu-k kiV,tki, lu-ka po.Uuzna z matym

z(d)..m 0(1 ^i-odka. o,-tr/o .zri-nki- k^.i'i.'zv si^- icpo i ma od tytu

lekkie wveioc-io. CorlmjjK'.' rlL-i t.'u<, ^nt.inku <n .MrzaHd pn>?te i cien-

kio, a pi-zv koi'KHi koIankow;ifu k,i -,l,ir yAuunu..

li. hpuJarhis iialcz\ u Il.•l^d..-aiU!lko^^ p,.^|w>!itvcli, a szcze-

golnie na wiosm; widac- A\icle m;.t<>k'. ^zukajacN<-li mi.'j^ea na gma-

zdo, wpadajji zas w oko dlatego, iz biidza 'si'.; zo. .nu zimowego

dopiero w inaju. kiedy inne gatunki dawiio juz gniazda pozaWa-

da*y. Gniezdzi sie zwykle w starych muracli. na niicjscach ka-

golnie na hniaeh koniczyny.

Towarzystwo jest
*

zwykk^. bar.lzo licznc i przytem_ bardzo

zJosliwo tak. ze robotnicc, podra^nione w gniezdzie. scigaja napa-

stujacego czJowieka, podobnie jak pszczoiy hib osy, a dopedzn\=z?

17, Bombus Rajellu

Xajpo-polit-^zy u na^ /<; w^/y-tku
ad ziemia.

9 i^ist barwy czarnoj. a l\lkt>

^(^ny; od wszvstkidi za'-: .uhIJ.-u.'

V ,na .-Ion.", tu^>^^^ ^pf^



je zatem dokJadnie oziiaczyc, trzeba koniccznie zbadac przyrzad

Przyrzad chwytny: Trzonek bardzo krotki. inociio hikowato
z.uii'ty. hiska szeroka wybiega od srodka w dhigi kok'c, zwrocony

trojka^tny'i jest od srodka dwa nnzv ix'dkolisto wvciote, przoz 'co

pou-staja dwa ostre zoby. Krutkie *

stvzalki sa z-iete w ksztalc-ie

;:.' obok osobnikow B., ilea, -urn sa okazy pitunku 7^. i?rT/c//».<f,

i i :k;i jednak jest zawsze tyiko z jednego gatunku. Towarzystwo
takio powstaje w ten sposob, ze np. niatka B. Rajellus po zaJo-
zeniu gniazda i wykarmieniu pierwszych g:\sieniczek zginie smier-
cia gwahowiii]^ , opnszczone zas plastry wynajduje nieosiedlona
jeszcze samica B. siharum, w nicli pozostaje i zaczyna wyeho-
wywac swoje potomstwo, ze starycb zas poczwarek wylaia tym-
czasem robotnice B. Rajellus, ktore nieswiadome sprawy po-
magaj."^ swej macosze w wychowaniu jej dzieci, a te wyrosfezy
zyja z poprzednlenii robotnicami w jak najwi§kszej zgodzie.

18. Bombus confusus Schenck.

Podobnie jak B. soroensis wvstepuje i tea gatunek w dwoch
odmianach zupelnie roznych od siebie ubarwieniem, z tych jednak
w Galicyi znalazJa si§ tylko odmiana ciemniej ubarwiona, a mia-
nowicie

:

9 podobna zupetnie do B. lojyida,
' .

.
,

calkiem czarna, a tylko
'

wone; r6in
od spodu ma na tylnych brzegach 4 ostatnich obraczek
wlosy, gdy u B. laptdarius tylko 4-ta i 5-ta obraczka maja czer-
wono owtosione brzegi,

. cf odznacza si§ od innych bardzo szerokiemi oczyma, a w<^z-
kiem czoiem

, ubarwienie zas nia podobne jak 9 ) niekiedy tylko
^^ przedpleczu sa pomiedzy czarne wtosy wmieszane wlosy iol-

Przyrzad chwytny : Trzonek kr6tki a szeroki, luska czworo-
boczna z zaokraglon;^'mi kj^tami ma od srodka eienki, do gory za-
pety kolec; ostrze vvystaje z pod hiski jako wazki szpon po bo-
Kach owbsiony. Strzklki sa proste, przy koncu od zewn;itrz roz-
szerzone i owlosione, czem rozni^ si§ od wszystkich innych ga-
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Druga odmiana tego gatunku, podobna vv ogolnych zary-
saeh do B. Jwrtorum, a roiniaca sie od niego w ubarwieniu tem.
iQ ostatnia obrj^czka kaWunowa ma czerwone wfesy, znana jest

dotad tylko z Wegier i ze Styryi,
"

-
^'

- '

^

powodu, iz wedlug Hofiera, ktoiy znajdowal gniazda tego gatunku
pod ziemia w ciemnych i wilgotnych lasach, obie odmianv
wystepuja wsp61nie w jednem gnie^dzle, spodziewam si§ zatem
w najbhzszej przyszJosci odkryc i te drug.'i odmian§ w Galicyi.

--^Wi^



Glony stawow na Zbruczu.

Eoman Qiitwiiiski.

Dnia 25. lipca 1891 r. wyjechaiem w towarzystwie kolegow:
A. Libery i M. Matusiaka, oraz oficyata pocztowego p. B. Hra-
bara — koleja z Tarnopola do Podwofoczysk. Przepedziwszy noc
w domu p. Kotkowskiego, gdzie nas po staropolaku podejmowano,
ruszyliamy ze switein na stawy, jakie w okolicy tworzy Zbrucz.
-Naprz<5d zwiedzilismy stavv przy saniej rogatce granicznej, a wi§c
nii§dzy Podwotoczyskarai a Woloezyskami legacy. Staw to sred-
luej wielkosci, o charakterze tym samym, jaki maja wszystkie
iiiernal stawy na rzekach Podola. Roslinnosc jego wprawdzie bo-
gata w osobniki, lecz mniej obfitujaca w gatunki niz roslinnosc
innych stawow. Rogoza wazkolistna (Tifpka angustifolia)

' t a t a r a k (Acorns calamus) tworza porozrzucane kepy, liscie

grzybieni biatych fNi/mphaea' alba) i Hydrockaris morsus
rnnae plywaja po zwierciedle stawu, a tu i 6wdzie r o g a t e k
(CerafophjUum) razem z vvodna rz^sa (LemnaJ nurza swe p§dy
\v wodzie. Brzegi, pomiedzy ktorvmi wph'wa Zbrucz na staw,
podpasuje bnjnymi o c z e r e t a ml t r z c i n a (Phragmtes com-
mmis) a zdobi zielonym lisciem i Isni^co-zohym kwiatem gravel
(Suphar luteum). Nast^pnie pominawszy kilka wazkich staw6w,
zatrzymalismy sie przy obszernym stawie wsrod pol,' nalez^cych do
wsi Oczkowce. Tu przep^ywalismy staw we wszystkich raoiliwych
kierunkach. Jest tez on wi§cej zarosty nii staw poprzedni i wi§-
cej hezy gatunkow roslin. JL<5dka zrecznie kierowana wioslem
przesuwata 8i§ z nami to pomiedzy prostemi seianami kep rogozy
i^ypha angustifolia et latifolia) i t r z c in y {Phrag-'^ "'
to znowu mi^dzy zarostami tataraku [Acorus calamus) i s i t u (lun-
^"*^— przedzieraJa sie z trudnosci^ przez waty n i t k o w a t y c li
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g 1 o n 6 w^ spleclonych z pedarai r o g a t k a (Ceratophjllwn)^ pi 6 r-

n i k 6 w (Myriophyllum) i r d e s t n i c (Potamogeton)^ Avsr6i kt6-

rycli tu i owdzie wynurzaty si§ Stratiotes, Ilippuris i Spargankm

ramosum. lub pograzac musiaia biai'e kwiecie g r z y b i e n i (Nj/rn-

pliaea alba) { rzadszego grai^ela {Nuphar luteum).

Z tych stawow przywiezione glony, a uast^pnie opracowane

w pracovvni gabinetu historyi naturalnej gimnazyum tarnopolskiego,

podaje niniejszem w systematycznym porzadku.

Class. Chlorophyceae (Kuetz. [1845] ex parte) Wittr.

Ordo Confervoideae (Ag. [1817]) Falk.

Fam. Coleochaetaceae (Naeg. [1847]) Pringsh. [I860].

Gen. Coleochaete Breb. [1844].

1. a orbicidaris Pringsh. Jahrb. II., Tab. I, fig. 5., De-Toni SyH

I., pag. 8,

Staw pod Oczkowcami.

Fam. Oedogoniaceae (De Bary [1854]) Witti [187/

Ge ak. (1820].

Oed. spec? (Oe. Areschoimn AVittr. simiUimunn.

k. 48 .a - 74 u. 69 a

It. c. veg. sup. 25 |x - 25 p.

inf. 21 y. - 21 a

- 2^ L -
- 16 u.

-
1« n

1' n

k oog-or . 57,5 ,. Ig. oo.p. -- 48 y.

It. 57.5 „
It. , -

Antheridia non vidi.

Sta\v pod Oczkowca.tu.
Oe invc .u>. W ttr. Do-T<mi. SU. j.j.ig. m.^

k- C. Vf M 7. - IS U - a -

It c. ve g. snp. ^lu.-~ 11.5.
"

1 1.5
i>.

—
li.'> ;^

i
oog. .H2 y. -- :;u ';;-

:;^--;- -

k. ocsp. ''i^5.:5 ^^ 'U. .

oui.
^yil• ^'



eel. veg. foem. 42 p. longae et 20 (x latae

oogonia 40 (x longa „ 44 |a lata

oosporae 39 [a longae „ 39 [x latae

Antheridia quaterna.

Staw pod Oczkowcami.

Fam. Ulotrichiaceae (Kuetz. [1843]) Borzi [1883]

Subfam. Ulotricheae (Rabenh. [1868]) Borzi [18!

Gen. Hormiscia Fries [1835].

Subfam. Chaetoplioreae (Harv. [1841]) Hass. (1845).

Gen. Stigeoclonium Kuetz. [1843].

t. tenue (Ag.) Rabenh., De-Toni, Syll. I., pag. 197.

\g.)_Ku
Zrodlo o dnie wapiennem przy drodze w poblizu stawu

pod Oczkowcami.

Ordo Protocoeeoideae (Menegh. [1838]) Kirchn. [1878] em.

Fara. Volvocaceae (Cohn [1856]) Kirchn. [1878].

Gen. Pandorina Bory [1824].

1. P. Morum (Muell?) Bory.

Stawy: w Podwoloczyskaeh i pod Oczkowcami.

Fam. Palmellaceae (Decais. [1842]) Naeg. [1847] em.

Subfamilia Goenobieae Falkenb. [1882].

Gen. Scenedesmus Meyen [1829J.

1- Sc. hijugatus (Turp.) Kuetz., De-Toni Syll. I., pag. 563.

Staw pod Oczkowcami.
2. Sc. denticulatus Lagerh. Pediastr. Tab. 11, f. 13—17, De-Toni

1. c. 564.

Stawy w Podwobczyskach i pod Oczkowcami.
^' oc. quadricauda (Turp.) Breb., De-Toni 1. c. 565.

Razem z poprzednim gatunkiem.
var. hyperabundans Gutw. Flora glonow okolic Lwowa, pag.

20, Tab. I, fig. 2.

Staw w Podwofoczyskach.



. oUiquus (Turp.) Kuetz., De-Toni 1. c. 500. {Sc. acufn^

Staw w Podwotoczyskach.

var. dimorphus (Tiirp.'i Kabenh. I)e-Toiii I. c. 567.

Staw pod Oczkowcaiui.

Nne^. [1849].

1. c. pag. 570
vv pud Oczkowcami.

2. C. cubicum Naeg., De-Toni 1. o. .570.

Staw pod Oczkowcaiui.

3. G. mtcroponan Naog., Do-Toni 1 c. png. 571.

Fodwotoczyska — staw.

Gen. Pediastrum M.-\rii (IS-i'.ij.

rfot/a-

var. asppriini A. Pr.. Ifacil.. 1. c. f. :^5.

8taw pod Oc/kowcsinii.

var. reticulahim La-crii. Pcd. pa-. 50. Tab. H,

Staw w Pu.lwofuo/.\-kar]i.

var. 8uhgrn,)uh^»,n \\ix-[\>. I'e.l. ti^^ 3.

Razoni z (.dnii,.n;i p.^'V'-ania.

3. P. Tetrns lElirenb., llalis". 1 )< - Tnni'l. c. paii". 581.

tonua .(7m«w/oM b'aril,. p.,!. ii-. VS.

Staw w Podwotoczy^kacb.

Gi-n. Ophiocytium Nm.--. ]l^i'.>|.



Selenastrum Reinseli [1867].

1. S. Bihrajanum Reinsch Algfl. pajr. 64. Tab. IV, fig. 2,

)loczyskacli i pod Oczkowcami.

Gen. Tetraedron Kiietz. [1845].

T. trigonum (Ncaeg.) Hansg., De-Toni 1. c. pag. 598.

var. punctatum Kirch. Alg. Schles. pag. 104.

PodwoJoezyska — staw.

SuLfamilia Tetrasporeae (Naeg.) Klebs ampl.

Gen. Crucigenia Morren [1830].

Subfarailia Dictyosphaerieae De-Toni [1888].

Gen. Dictyosphaerium Naeg. [1849].

1. D. pulcJiellum Wood., De-Toni 1. c. pag. 660.

Staw pod Oczkowcami.

Subfamilia Nephrocytieae De-Toni [1888].

Gen. Nephrocytium Naeg. [1849].

1. N. Agardhianum Naeg., De-Toni 1. c. pag. 663.

Staw w Podwofcczyskach.

Gen. Oocystis Naeg. [1855].

1. 0. Kaegeln A. Br., De-Toni 1. c. pag. 663.

Staw w Podwotoczyskach i pod Oczkowcami.

Ordo Conjugatae (Link. [1826]) De Bary [1858].

Fam. Zygnemaceae (Menegh. [1838]) Rabenh. [1868].

Subfamilia Zygnemeae (Menegh.) De-Bary em.

Gen. Spirogyra Link. [1820].

1- Sp. Qrevaieam (Hassall) Kuetz., Petit Spirog. d. Paris pag. 10.

Tab. II. fig. i_(5.^ (Sp. inaequalis Kuetz) De-Toni Syll. X.



longae, — 32 [jl latae

Fam. Desmidiaceae (Kuetz. [1833]) De-Bary [1858].

Subfarailia Didymioideae (Reinsch [1867]) Hansg. [1888].

Gen. Closterium Nitzsch [1817].

1. a acerosum (Schrank) Ehrenb., Ralfs Brit. Desmid. pag. 164.

Tab. XXVII, fig. 2, De-Toni 1. e. pag. 824.

Staw pod Oczkowcami.
2. a Dtanae Ehrenb. Delp. Desra. subalp. pag. 99. Tab, XVll,

fig. 45-51, De-Toni 1. c. pag. 838.

Razem z poprzednira gatunkiem. ,

3. a parvulum Naeg., Wolle Desm. U. S. pag. 45. Tab. VU, t.

7., De-Toni 1. c. pag. 841.

Staw w Podwotoczyskach -^r^^n^^
4. C. LeiUeinii Kuetz., Ralfs Brit. Desm. pag. 167. Tab. XXVIU,

fig. 4, De-Toni 1. c. pag. 846.

Staw pod Oczkowcami.

Gen. Cosmarium Corda [1835].

1. G. granatum Breb., Ralfs Brit. Desm. pag. 96- Tab. XXXH, f- 6-

Staw w Podwoloczyskacb i pod Oczkowcami.

var. suhgranatum Nordst. De Algis Sandwicensibus. pag-

Tab. II, fig. 8.

Staw pod Oczkowcami.
, vv f 6

2. C Meneghinii Breb., Ralfs Brit. Desm. pag. 96, Tab. XV, i-
•

forma Remschii Istvanf Jelent. pag. 227. Tab. l,}^- ^°-

Staw w Podwotoczyskach i pod Oczkowcami.

3. a punctulatum Breb., Wolle Desm. U. S. pag. 74. laD. ^ '

fig. 4,^De-Toni 1. c. pag. 96J.

poprzednim gatunkiem.
Tab. Ul;

forma pygmaea nob.
. „

Long. 16 p.; lat. 13 u; lat. isth. 2, 3]/; lat. apic. 9 1*-

Staw w Podwoloczvskacb. oa fab-
5. G. aphanichondrum Nordst." Dosni. Ital. Tyrol, pag- ^o-

XII, fig. 12.. De-Toni 1. c. pag. 967.

Staw w PodwoloezyBkach i pod Oczkowcami.

6. G. minus Racib. Desm. zebr. przez Dra Ciastoma ^
^^^ g^-

naokolo ziemi, pag. 14. (-=C. tmcJuipleuram var. »"



cib. Desm. okol. Krakowa, pag. 11. Fig. 5; Racib. De non-
nul. Desm. pag. 17—18., De-Toni 1. c. pag. 974).

Staw pod Oczkowcami.
G. margariuferum (Turp.) Menegh., Ralfs Brit. Deam. pag. 100.

Tab. XVI, f. 2, Wolle Desm. U. S. Tab. XIII, % 1, 2.

De-Toni 1. c. pag. 979.

Long. cell. 34 \j. — 46 \i..

Lat. „ — — 41 [x.

„ isth. — — Up..
DIam. zygoop. sine acul. 32 ij..

„ „ cum „ 51 [X.

Staw pod Oczkowcami.
C. Botrytis (Bory) Menegh., Ralfs Desm. Tab. XVI. fig. 1, De-
Tom 1 c. pag. 979.

fetaw pod Oczkowcami.
P) suhtumidum Wittr. Om Gotlands och Oelands Sotvattensal-

ger pag. 57. Tab. IV, fig. 12, De-Toni 1. c pag. 981.
Long. 64 a; lat. 53 p.; lat. isth. 11, 5 p.

Razem z typowem.
6. tetraophthalmum (Kuetz.) Breb., Ralfs Brit. Desm. pag. 98.

Tab. XVII, fig. 11, Delp. Spec. Desm. subalp. pag. 122.
Tab. IX, %. 1—4, Wolle Desm. U. S. pag. 76. Tab. XIII.
fig- 13.

Staw w Pod woi'oczyskaeh i pod Oczkowcami.
• C. remforme (Ralfs) Archer (= (7. margariuferum var. rent-

forme Ralfs Brit. Desm. pag. 100. Tab. XVI, fig. 2, a—c).

De-Toni 1. c. pag. 982.
Staw pod Oczkowcami.

•
C. formosulum Hoff., Nordst. Desm. fr. Bornholm, pag. 194.
Tab. IV, fig. 6—7, De-Toni 1. c. pag. 989.

Razem z gatunkiem poprzedzajacym.
(-. subcrenatum Hantzsch., Wolle Desm. U. S. pag. 84. Tab.
XVIII, f 6-7., De-Toni 1. c. pag. 1000.

Staw pod Oczkowcami.
<^. Phaseolus Breb., De-Toni 1. c. pag. 1001.

Long. 46 p.; lat. 41 [x; lat. isth. 14 ix.

Razem z poprzednim gatimkiem.
<^. biretum Breb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 102. Tab. XVI, £ 5, b.

Long. 55 !x; lat. 48 ;x; lat. isth. 16 p..

Staw pod Oczkowcami.
<• Turpi,ui Breb., De-Toni 1. c. pag. 1019.
^) fnpicum. E Venice visum iitrinque una tumore praeditum.

Stawy: w Podwotoczvskach i pod Oczkowcami.
^Quamllus Lund. Desm.' Suee. pag. 29. Tab. HI. fig. 10.,
De-Toni 1. c. pag. 1020.

Staw pod Oczkowcami.
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17. a Gregoriji Roy et Bisiet in Gatw. Materyaly do flory gloniw

Galicyi. Pars III, 1892, Tab. I. fig. 11. La Nuova Notarisia

Serie III, 1892 pag. 19.

Stawy: pod Oczkowcami i w PodwoJoczyskacli.

18. a Broomei Thwait., Wolle Desm. U. S. Tab- XVII, fig. 6.

Stavv pod Oczkowcami.
19. G. suhquasillus Boklt Studier, pag. 23. Tab. I, fig. 25, Gutw.

Flora glonow okolic Lwowa, pag. 61. Tab. II, fig. 26., De-

Toni 1. c. pag. 1027.

Eazem z poprzednim gatuiikiem.

20. C. suhcostatum Nodst. Nordsl. et Wittr. Desm. Ital. et Tyrol.

pag. 37. Tab. XII, fig. 13, De-Toni 1. c. pag. 1028.

Staw Av Podwotoczyskach.
21. C. suhpunctulatum Nord.^. Fr.'shw. Alg. of N. Zeal, and

Austral, pag. 47. Tab. V, fig. 8, Dc-Toni 1. c pag. 1019.

Staw pod OczkoAvcanii.

Gen. Staurastrum Mcyen [1829].

1. 8t. muticum Breb., Ralfs Brit. Desm. pag. 125. Tab. XXI, f. 4-

De-Toni 1. c. pag. 1177.

Staw Av Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

2. St. orMculare (Ehrenb.) Ralfs 1. c. Tab. XXI, fig. 5.,
De-Toni

1. c. pag. 1180.

Staw w Podwoloczyskach.

3. St. cyrtocerum Breb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 139. Tab. XXU,

fig. 10., De-Toni 1 c. pag. 1207.

Podwoloczyska — staw.
or: t h

4. St. polymorphim Breb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 135. lao-

XXII, fig. 9 et Tab. XXXIV, fig. 6.

Staw pod Oczkowcami.

Class. Bacilliirieae Nitzsch. [1817].

Ordo Raphldeae H. L. Smith. [1S72].

u Naviculaceae (Ku.-tz. [18111) Ib-ib. p. p. [1863].

Gon. Navicula P.ury i1S20?j

,/• v: K .... .. n . 'r\ Mr .„• 1. Tab. X^X,

):at'.' of Finl. pag. 22.



4. N. stauroptera Gn

fetaw pod Oczkowcami.
N. producta Sm., Grim. 1. c. Tab. II, fig. 85.

Razem z gatunkiem poprzedzajacym.
N. appendiculata (Ag.) Kuetz. Bac. pag. 93. Tab. Ill, fig. 28,De-Tom Sylloge Vol. II. Sect. I, pag. 28.

' « '

Podwotoczyska — staw
N. Rostellum Grun. Navic, Tab. (2) IV, fig. 10.

Zrodio o dnie Avapiennem przy drodze przed stawem
pod Oczkowcami.

^^. rJiyncliocephala Kuetz. Bac. Tab. XXX, fig. 35, De-Toni
i- c. pag. 44.

var. hrevis Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 31. c, De-Toni 1.

c. pag. 45.
var. elongata Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 31, a., De-Toni 1. c.

Staw w PodAvoloczyskacb.
• ^\. amhjgua Ehr

, De-Toni 1. c. pag. 137.
Zrodto o dnie wapiennem przy drodze przed stawem

pod Oczkowcami.
^

• ^. De-Toniana Gutw. Diagnoses non. alg. nov. in Galicia
orientali an. 1890. collect. La Xuova Notarisia Ser. Ill p 21

Staw pod Oczkowcami.
^'

'

^. sphacrophora Kuetz. Bac. Tab. IV, fig. 7, De-Toni 1. c.
pag. 140.

'

Staw pod Oczkowcami.
A. Umom Kuetz. a) genmna Grun. Nav. Tab. (3) V, f. 8b.

., .
'^azem z jioprzednim gatunkiem.

.\. mfnM Kuetz. Bac Tab. III. fig. 3(5, De-Toni I. c. pag. 149.
Stawy: w Podwobc/y.skacli i pod Oczkowcami.
onis Grun. Xav. Tab. (1) III, fig. 28.
""'- pod Oczkowcami.

Ehrenb., Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 1.

^od Oczkowcami.

^ Peu

St;

^. Bacilli

Gen. Amphipleura Kuetz. [1844].

ir. ?) Kuetz. Bac. Tab. Ill, 1

Podwobezyskach i pod Oczkowcami.

• pellucida (Ebr.?) Kuetz. Bac. Tab. Ill, fig. 52, De-Toni 1

pag. 227. ^ '



1. PI. attenuatum (Kuetz). W. Sm., De-Toni 1. c. pag. 248.

Stawy: w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

2. PL acuminatum (Kuetz.) Grim., De-Toni 1. c. pag. 252.

Razem z poprzedzajacym gatunkiera.

Fam. Cymbellaceae (Kuetz.) Grun. [I860].

Gen. Cymbella Ag. [1830].

1. G. Ehrenhergii Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 11, De-Toni 1. c.

pag. 349.

Stawy: w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

2. G. cuspidata Kuetz. Bac. Tab. Ill, fig. 40, De-Toni 1. c. pag. 350.

Staw pod Oczkowcami.
3. G. ampMcepkala Naeg., De-Toni 1. c. pag. 350.

PodwoJoczyska — staw.

4. G. afjtnis Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 15, De-Toni 1. c. p. 352.

Staw pod Oczkowcan»i,

5. a leptoceras (Ehr.) Rabenh. De-Toni 1. c. 353.

Razem z gatunkiem poprzedzajacym.

6. G. excisa Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 17,' De-Toni 1. c. p.
30/.

forma typica nob.= Kuetz. 1. c.

forma major Gutw. Mat. do fl. gl. Galicyi Pars. II, pag. 2&-

Tab. I, fig. 21, De-Toni I. c. pag. 357.

Long. 34, 5 p.; lat. 11,5;/; lat apic 3 y..

Staw pod Oczkowcami. •

n^
•

\ n
7. G. gastroides Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 4, b, De-Tom 1.

c-

pag. 361.

Stawy: w Podwoloczvskacb i pod Oczkowcami.

8. G lanceolata (Ehr.) Kirchii. Alg. Schles. pag. 188, Kuetz. iiac

Tab. VI, fig. 3, De-Toni 1. c. pag. 362.

Razem z C. lanreolafa i (I. .^a^lnddes.

var. parva (W. Smj V. 11 ,'urck^ iDc-Toni 1. c. pi

Staw pod Oczkn\v,-aii

10. G. Gistula (Hen
1. c. 3(55.

PodwoJoc:

ipr.) Kirch.

.yska - St

A1-. N •hlos. pag. 189..

var. maculata, (Kuetz.) G run. (
=-G. warnhm K

pag. 79.
'

Tal>. VI. fij'••• 1), I^lo-Toni 1. c. pa

Stawy: w Podwbu^zvskacb i pod Oczl

11. G. helmica Kueltz. Bac. Talb. VI, fi>^.13.De-'Jloni 1

PodwoJocz yskach i pod Oczkowca



12. C. stomatophora Rabenh.
Staw pod Oczkowcami,

Gen. Encyonema Kuetz. [1833].

1. E. prostratum (Berk.) Ralfs, De-Toni 1. c. pag. 371.
Podwofoczyski staw i staw pod Oczkowcami.

2. E. ventricosum (Ag.) Grun., De-Toni 1. c. pag. 373.
Razera z E. 'prostratum.

3. E. gracile Rabenh., De-Toni 1. c. pag. 373.
Razem z E. ventricosum.

Gen. Amphora Ehrenb. [1831, 1840].

1. A. coffeaeformts (Ag.) Kuetz. Bac. Tab. V, fig. 37, De-Toni
1. c. pag. 389.

Rzadki ten gatunek, dotad nieznaleziony w Galicji,
znalaztem w stawie pod Oczkowcami.

2. A. Uneolata Ehrenb. De-Toni 1. c. pag. 394.
Staw w PodwoJoczyskach.

3. A. ovalis (Breb.) Kuetz. Bac. pag. 107. Tab. V, fig. 35 et 39.
De-Toni 1. c. pag. 411.

Staw pod Oczkowcami.

Fam. Gomphonemaceae (Kuetz. [1844]) Grun. [I860].

Gen. Gomphonema Ag. [1824].

1- G. eonstrictum Ehr., Kuetz. Bac. Tab. XIII, fig. 1 et fig. 4. De-
Toni L c. pag. 21.
a) typicum Gutw. Bac. tatr. pag. 8, Nr. 53. (= Kuetz. 1. c).

Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.
b) truncatum (Ehrnb.) Gutw. Bac. tatr. pag. 9, Gutw. Flora

glonow okolic Lwowa pag. 95. Ehr., Inf. pag. 216.
Tab. XVIII, fig. 1.

Staw w Podwofcczyskach.
2- G. capitatum Ehr. De-Toni 1. c. pag. 422.

Podwoloczyska — staw i staw pod Oczkowcami.
^- (^. acuminatum Ehrb., De-Toni 1. c. pag. 423.

var. coronatum (Ehr.) Rabenh. De-Toni L c. pag. 424.

Razem z G. capitatum.
var. nasutum (Ehr.) Schum. Preuss. Diat. fig. 28.

Staw pod Oczkowcami.
^ar. Sceptrum Rabenh. De-Toni 1. c. pag. 424.
Spraw. Kom. fizyjogr. T. XXIX. 5
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Long. llOiJi; lat. med. 16[j.; lat. capit. U \)..

Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

4. G. Augur Ehrb., De-Toni_l. c. pag. 424.

Razem z Gr. acuminatum var. Sceptrum.

5. G. parvulum Kuetz. Bac. Tab. XXX, f. 63 = G, tenellum 1

Sm., De-Toni I.e. pag. 429.

PodwoJoczyska — staw.

Gen. Rhoicosphenia Grun. [I860].

1. ML curvata (Kuetz.) Grun., De-Toni 1. c. pag. 437.

Staw Vf Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

Fam. CoCConeidaceae (Kuetz. [1844]) Grun. [1868].

Gen. Cocconeis Ehrenb. [1835].

1. C. Pediculus Ehr., De-Toni 1. c. pag. 462.
Staw w Podwobczyskach i pod Oczkowcami.

2. C. Placentula Ehrb., De - Toni 1. c. pag. 454.
Razem z gatunkiem poprzednim.

3. C. striolata Rabenh.

Podwotoczyska — staw.

Fam. Achnanthaceae (Kuetz. [1844]). Grun. [I860].

Gen. Achnanthes Bory [1822].

1. A. lanceolata (Br6b.) Grun., De-Toni 1. c. pag. 486.

PodwoJoczyska — staw.

Ordo Pseudorhaphideae H. L. Sm. [1872J.

Fam. Nitzschiaceae Grun. [1800].

Gon. Nitzschia HassnII. [1H45].



Fam. Surirellaceae (Kuetz. [1844J) Grun. [i860].

Gen. Suriraya Turp. [1828].

8. bisseriata (Ehrb.) Breb. De-Toui 1. c. pag. 567.

Fodwoloczyska — staw.

S. splendida (Ehr.) Kuetz. Bac. Tab. VII, f. 9, De-Toni 1. c.

pag. 571.

Staw pod Oczkowcami.
. 8. ovalis Breb. var. pinnota (W. 8m.) V. H., Do-Toni 1. c.

pag. 581.

Zrodto dnie wapienncm przy drodze przed stawem

Gen. Cymatopleura W. Sin. [1851?].

1, G, Solea (Br6b.) W. Sm., De-Toni 1. c. pag. 599.

Staw w Podwoloozjskach i pod Oczkowcami.
var. gract'h's Grun., De-Toni 1. c. pag. 600.

Staw pod Oczkowcami.

Fam. Meridionaceae Kuetz. [1844].

Gen. Meridion Ag.

1. M. circulare (Grev.) Ag., De-Toni 1. c. pag. 642.

Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami; zr6dlo

o dnie wapiennera przy drodze przed stawem pod Oczkowcami.
2. M. constrictmn Ralfs, De-Toni 1. c. pag. 643.^

Razem z poprzednim gatunkiem w zrodle.

Fam. Fragilarlaceae (Kuetz. [1844]) De-Toni [1890] em.

Gen. Synedra Ehr. [1830].

1. S Ulna (Nitzsch.) Ehr., Kuetz. Bac. Tab. XXX, f. 28, De-Toni
1- c. pag. {)53.

Podwoloczyska staw i staw pod Oczkowcami.
2. S. capitata Ehr. Kuetz. Bac. Tab. XIV, fig. 19 (1—7), De-

Toni 1. c. pag, 659.
Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

Gen. Fragilaria Lyngb. [1819].

1- Fr. mrescens Ralfa, Kuetz. Bac. Tab. XVI, fig. 4., De-Toni
1- c. pag. 681.

Razem z gatunkiem poprzedzajacym.



Fr. capucina Desmaz., Kuetz. Bac. Tab. XVI, fig. o. 1'^.-^ -"

^") "^mlsolepta Rabenh. (=^) constricta Grun. Ocst. Diat. Tab.

(7) IV, fig. 12). De-Toni 1. c. pag. 688.

Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcarai.

Fr. construens (Ehr.) Grun., De-Toni 1. c. pag. 688.

Podwoloczyska — staw.

Fam. Eunotiaceae (Kuetz. [1844]) Rabenli. [1853].

Gen. Cystopleura Br6b. [1849].

a turgida (Ehr.) Kunze Revis. gen. plantar. II, p. 891, sec.

De-Toni 1. c. pag. 777. (Epithemia turgida (Ehr.) Kuetz.

Bac. p. 34. Tab. V, fig. 14).

PodwoJoczyska — staw.

, G. gihha (Ehr.) Kimze 1. c. (Epith. gthba) (Ehr.) Kuetz. 1. c.

pag. 34. Tab. IV, fig. 22). De-Toni 1. c. pag. 780.

Staw w PodwohDczyskach i pod Oczkowcami.

. C. Argus (Ehr.^ Kunze 1. c. (Epith, Argus) (Ehr.) Kuetz. 1. c

Tab. XXIX, fig. 55), De-Toni 1. c. pag. 782.

PodwoJoczyska — staw.

var. alpestris (W. Sra.) Grun. Verhandl. Wlen 1862, pag-

329. Tab. Ill, fig. 28, De-Toni 1. c. pag. 783.

Staw pod Oczkowcami.
a. Zehra (Ehr.) Kunze 1. c. {Epitli. Zebra (Ehr.) Kuetz. •

c

Tab. V, fig. 12-b. et Tab. XXX, fig. 5)., De-Tom 1-
c

pag. 784. ^ .

var. saxor^ica (Kuetz.) Gmn. 1. c. pag. 328. Tab. VI, fig- 6-

Staw w Podwoloczyskach i pod Oczkowcami.

var. proboscidea (Kuetz.) Grun. 1. c. fig. 5.

Staw pod Oczkowcami.
var. Porcellus (Kuetz.) Grun. 1. c. fig. 3.

CXX, f. 3).

Staw pod Oczkowcami. .

var. producta Grun. Oest. Diat. Verb. 1862 pag. 3^1-

III, (6) fig. 9, De-Toni 1. c.

Staw w Podwoloczyskach.

Gen. Eunotia Ehr. [1837].

:. pectinalis (DiUw.?) Rabenh., Grun. Oest. Diat. Verb.

Tab. (6) III, fig. 19-a, De-Toni 1. c. pag. 793.

Staw pod Oczkowcami.



GLONY STAWOW :

Orclo Cryptorhaphideae.

Fani. Melosiraceae.

Gen. Melosira Ag.

1. M. vanans Ag. Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 10.

a) genuina Kircli Alg. Schles. pag. 216, Nr. 580-a,

Podwoloczyska — staw i staw pod Oczkowca
2. M. suhflexUis Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 13.

Staw w Podwoloczyskaeh i pod Oczkowcami.
3. M. tenuis Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 2.

Staw pod Oczkowcami.

Gen. Orthosira Thwait.

1. 0. Boeseana (Rabenh.) Kirch. Alg. Schles. 217.

Staw w Podwotoczyskach i pod Oczkowcami.

Gen. Cyclotella Kuetz.

1. C. operculafa Kuetz. Bac. Tab. I, fig. 1.

Staw w PodwoJoczyskach i pod Oczkowcami.
2. a Kuetzingiana Thwait, Kirch. Alg. Schles. pag. 21'

Razem z G. operculata.

Class. Pliycochroniopliyceae Rab.

Ordo Oseillarieae Ag.

Gen. Oscillatoria Vauch. [1803] sec. Gomont*).

1. 0. natans Kuetz
crass, filam. 1 •,.

Staw w Podwoloczyskach.
^- 0. Froelichii Kuetz. a) qenmna Kirch. Alg. Schles. pag.

crass, filam. 16 \x — 18 [x.

Staw w PodwoJoczvskach i pod Oczkowcami.
c) duUa Rab., Kirch. 1. c.

Staw pod Oczkowcami.

i on Oscillaria? (Extrait



3. 0. major Vaucli.

crass, filam 21 \}..

Staw pod Oczkowcami.

Gen. Tetrapedia Reinsch [1867].

1. T. glaucescens Wittr.

Staw w Podwotoczyskach i pod Oczkowcami.

W Podg6rzu pod Krakowem, dnia 12/XI 1892.



roslinnosei Karpat
iedzy gornym biegiem Sanu i Oslawe

Dr. Eustachy Woloszczak.

Teren, kt6rego zbadaniu poswiecilem ubiegie wakacye, zazna-
czony od wschodu mniej wi§cej gornym biegiem Sann, od zachodu
(lolinf^ Os-tawj, siega od rownole^.nika Liska po granic§ w§gierska.
Nie byt on przedtem zupelnie nieznany co do swej roslinnosei,

gdyz ju^ Knapp zwiedzij byt okolice Weth'ny; musialem jednak
i ^y te zajrzec, aby sie na podstawie nowszych pogladow przekonac,

ile jego podania zgadzaja si§ z nimi , i aby wyrobic sobie dobre
wyobrazenie o rozmieszczeniu pojedyiiczych gatunk6w. Ze takie po-
stgpowanie byto uzasadnione, potwierdzi niniejsze sprawozdanie.
^a statq, kwatere obratem wies Dot^yce przy Solince-, procz tego
bawitem prawie tydzieii w Wetlinie , krotszy czas tak^e w Zernicy
Kjlo Baligrodu i w dolinie Ostawy, a doszedlem sxi po tupkow.
Wschodnia eze^c tego terenu, szczegolnie pogranicze, silnie zalesione,

przewainie buczyna; drzewostany czysto swierkowe sa tii tylko
mate, a mieszaae, w ktorych jodta goruje, rowniez niewielkie np.
w pobli:^u Cisny. Zachodnia czf^sc mniejsza , t. j. dolina Ostawy,

t JiT^^
"^onotonna, stabo zalesiona; na granicy wegierjskiej rosaie

tylko na wierzchoikach g6r rzadka buczyna , reszta ziemi pokryta
?^sem lub matymi przerywanymi lasami, albo wiekszymi ptatami
jatowca; niektore stoki skaliste miejscami zupetnie obnazone z glebj.
<-zesc ta sprawia wra^.enie okolic"sucbych, pag6rkowatycli i wcale
Die zostawia po sobie mitego wspomnienia. l^ic wi§c dziwnego,
e nie tatwo Icto zdecyduje sig zajrzec w te strotiy, gdyz czasem

Osla
' nawet dostac kawaiek ' lepszego cbleba. Nie tylko doline

^ , „ J- „z^sc zalesiona nie nastrecza zarobku,
Poniewa^ iasy nie dadza si§ Jatvvo zu^.ytkowac dla braku odpo-
iedniej komunikacyi, Lud tutejszy ograniczony przewa:^.nie do

Packow owsianycb i kartofli, a nawet aby i te miec, musi ogra-
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dzac swe pola a naclto po pracy calodziennej sypiac na wolnem

powietrzu przy ognisku i bronic swej wlasnosci otl dzikow, ktore

w wi^kszej ilosci zamieszkuja buczyny. Rzecz tedy naturalna, ze

niejeden wiesniak szuka zarobku w dalekiej Ameryce, zostawiajac

na gruncie ion§ i dzieci , co naturalnie nie dziala umoralniajaco.

Jak lud tak i flora tutejsza jest ubogi^', albowiem lasy nie wiele

w sobie zawieraja, poloniny sa tu dosyc jalowe, bo przewa^nie

znacznie suche , a polanek w og61e nie wiele. Trzeba si§ tu dosyc

nachodzic, aby znalezc kawat ziemi z roslinnoseia jako tako zado-

walajaea. Co do cbarakteru flory terenu zwiedzonego, raoznaby

tu wyroznie 3 typy: jeden (dolina Oslawy) o roslinnosci skJadaja-

cej s'lq z nielicznych gatunkow pospolitych; dwa drugie typy na

przestrzeni zalesionej i wy^ej poto^onej raozna rozgraniczyc linia

idaca od zakr§tu Wetliny pod zachodnim koiicem poloniny wetliii-

skiej ku wy^ynie miedzy Krywem i Cisna a odtq,d towarzyszaca

gornemu biegowi Solinki po Jaslik albo' i Hyrlata , czego roz-

strzygnac nie mogq, gdyi polany Hyrlatej znalaziera wczesnie

skoszone, a kosza tu czesto wyi;sze polany ryehlej nii; nizsze do-

liny. Jeden z tycli dwu typow n)a wybitny charakter przedal-

pejski, nacechowany roslinami, jak Mium Victorialis, Tanacetnm

suhcorymbosum, Hypochoeris uniflora^ Gentiana caucasica, Camp-
nula pseudolanceolata , Laserjntium alpinum , Dianthus compcdus,

Viola decUnata i inne, a do tego typu nale^y roslinnosc poloniny

Wetlinskiej \ Carynskiej , rowniei gor granicznych od Rawki po

Jaslik (lub Hyrlate!); drugi z nicb ro^ni si§ od typu oslawskiego

nietylko bogatsza roslinnoseia, lecz tak^e tem, i:e znajdujemy^^tu

gatunki wyi^szego pionowego' zasiagu. Rownie:^ i klimatyczne r
"'

sunki wykazuja na tym obszarze roinice, kt6rych wyrazem jest

r6i;na ilosc opadow. A wIqc i pod wzgl§dem klimatu niozna tu wy-

raznie rozr6:^nic trzy typy : typ oslawski o najmniejszej ilosci opa-

dow, typ wetlinski najobfitszy w opady i typ posredni, odgrani-

ezony od wetlinskiego prosta linia pociagni§t^ od zakretu Wetlmv

ku po^nocy wprost ku granicy w§gierskiej. A ^e w istocie roznica

taka istnieje, potwierdzaja moje wlasne doswiadczenia , ^
^'"^^

j^

je zrobi, chcac czas swoj nalezycie zu^ytkowac, gdy bada sta

atmosfery. Latwo bowiem moina spostrzedz, ie chmury nadci/ig<ij^

w tej okolicy albo wprost z zacbodu, posuwaja m ^^^%
^^^'

dalej na wschod i ie nastepstwem icb s^i deszeze kilkudniofte,

albo cbmury wytwarzaja si§ naprz6d na szczycie Rabiej »Ka^^

wkrotce potem nastepuie opad nawet bardzo silny, si§gaj'W

zachodowi nieco po za Sn.erek, teren zacbodni zas za Smereb ;i^

lezaey i siegajacy po Hyrlata i WoJosan, ma deszcz sJaby rosz4

Taki opad trwa krotko, jeden dzieii, rzadko nieco dlu^ej, a poi

^^

nastepuja dnie pogodne, w dolinie Osiawy nienia ^tedy Z'-^cj
-.

albo prawie zaduych opadow. Pouiewa^ wiec teren okolo $>
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i)als/A-('h uwa^^ ogolnycli nic czynie, gdyz niektorc znajd.'i,

ie w wJasciwoin sprawozdaniu, dla "iimych znajdzie si§ kiodys
dpovviedniejsza sposobnosc. Chcp Jeszcze tylko kilka nazw geogra-
viiych sprostdwac': nio wiole, gdy/ na nizszym teronie r/:adko

' bowaloiii hrac przowodnika, a wiec nie 'tyle luiatem sposo-

1 nap')t\kainy nazwe Odryt dla pasma gorskiogo koto Luto-
- lak gni-alc jak i ksieza zapcwniali iiiic stanowczO;, ±Q pasmo

iia/wa Fiij\vai-i)^z \v poblizu Libnej jest po prostu przekrocenioni
\ra/u Fohvarek; za^ua^t Sucliy Ryk na polnocnym stoku poto-
i\ WetlinskiiiJ powinno stac Suchy Riki: zamiast Wiasiel
M. Wiasiel: Ja^iel i Ma^y Jasiel, Jaslik lab Jasiofek.

We Lwowie c 1893.

Equisetaceae.
qmsetwn nrvense L. po polach i koto drog w dolinie Solinki,

Ostavvy i Wetliny pospolite.
• ^^^'^aifja Ehrh. zdajo 8i§ bye pospolitem w Przemyskiem

1 Sanockieni, gdyz widziatem je \v licznych niiejscowosciacli
nad potokami i po rowach w wielkiej ilosci np. koto Sta-
rego miasta, Dobromila, Chyrowa, ' w okolicach Zagorza

P .^
't d.^ wWetlinie do 750 m.

Imie Solinki iedi

L. na bagnistych uiiejscaeli mi^dzy Cisna i Li
cznie, 570 m.

palustre L. na mokrych t;tkaeh, w rowach
,

po bagnach

,

nielicznie



EUSTACHY WOLOSZCZAK.

P o 1 y p d i a c e a e.

Polypodium vulgare L. szczeg61nie na skalistych miejscach w do-

linie Solinki i Wetliny; na poioninie Wetliiiskiej do 1200 m.

P. Dryopteris Fee i Phegopteris Fee w lasacli pospolite az po

g6rna ich granice, ostatnie liczniej niz piervvsze.

Reris aquilina L. brzegami lasow si^ga a^ po doline Solinki, gdzie

jednak stosunkowo ju^ rzadsza.

Blechnum Spi'cant With, zauwa^ane tylko w lesie swierkowym

mi§dzy Cisnq, i Dol^yca, lecz tu bardzo licznie.

Struthiopteris germam'ca Willd. (>rzynaJ!nniej pod granica w§gier-

skfj, stanowczo nigdzie nie rosnie.

Asplemum Trichomanes Huds. zauwaiiane miejscami po doling So-

linki, lecz nie licznie, do 1050 m.
A. septemtrionale Hoflfm. na skahich na szczycie Lopiennika kolo

Dol:^ycy, nie licznie, 10(50 m.
Athyriwn fiUx femtna Roth, najpospolitsza jiaproc, szczegolnie po

lasach i na poloninaeh do 1200 in. ; tu nie tak obticie.

Aspidium lobatitm Sw. w lasach bukowych wilgotniejszych na ca-

Jym obszarze, lecz nie bardzo pospolite i w mniejszej ilosci

w ogole ni^ A. Braunii Speii. Obydwa gatunki rosna cze-

feto obok siebie.

A. spinulosum Sw. tak w szpilkowych jak i bukowych lasach po-

spolite w dolinie SoKnki i Wetliny; nio^e nawet cz§sciej

w odmianie dilatatum Roper, szczegolnie w wyiszych po-

Jo^eniach, obie fonny do 1200 m.
A. Oreopteris Sw. w lasach przv Solince i WetUnie bardzo cz^ste,

daleko czestsze niz A. jiUx mas Sw., ktore tu nawet do

stosunkowo rzadszych panroci zaliczyc mo:^.na.

A. Thelypteris Sw. na moczarach we wsi Wetlina obficie, 650 m.

Gystopteris fragilis Doll. po skalistych miejscach po 1200 m- na

obszarze rozproszona.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago^h. na caiyni obszarze zwiedzonym, ^.'^^^1

i na poJoninach do 1250 m. zauwa^.ane; nie inoinajedn

powiedzied, zeby bylo bardzo cze^te.
. ^^^.^_

L. annotmum L. niezauwazane nigdzie na terenie
^^'J^^

a,qJ.

Zachodnie Karpaty tern wybitnie roznia si? od «^s

nich, ie w o.-statnich rosliua ta nadzwyczaj pospohta.
_

L. davatum L, w suchszych i rzadszych lasach i na ^^.^q^q,
skich rozrzucone; liczniej na szczytach niezalesionych i P

ninacb, gdzie np. na grzbiecie p. Wetlinskiej bardzo cz?

okolo 1200 m.



iaJowych, gdzie tworzy raicj-

przy gornyni biegu OsJawy;

Pinus dlvestris L. pod granic^ wegierska nie roanie; \v dolinie

Ostawy pojawia sie dopiero od Szczawny.
Picea vulgaris Lk. w odinianie montana Schur. w lasach szpilko-

wych nierzadka, luiejscami np. luiedzy Cisna i Doliyea
rowiiie^ iiiiedzy Krywem i Kalnica tworzy ona czyste
drzewostany, lecz te, majace rauiej wi§cej okolo 30 lat,

z pewnosci^ nie sa pierwotne; w pierwotnych lasach go-
ruje tu bezsprzecznie Abies alba Mill. Na pograniczu zwie-
dzoneni tylko rai§dzy Krywena i Hyrlata drzewa szpilkowe
nieco cz^stsze, zresztc"], powstajq, tu lasy cz§sto nawet z sa-

mych bukow.

Gramineae.

Phleum proiense L. po suchszych Jakacb wsz§dzie az pod granice.
P. alpinum L. po lakacb gorskich od 1050 m. i w dolinie We

tliny tylko po koniec zachodni poloniny Wetlinskiej i po
Jasiel zauwazane. Bye moi:e, ze siega granica po Hyrlate,
lecz Ji^ki tej gory znalaztem jui skoszone.

aolcus lanatus L. na porebach, w rowacli i t. p. po saraa granice,
do 7oO m.

'

wo^/ijj L. po brzegach pol, na suchych Jakach i zapustach po
granice, ndejscami i nielieznie.

^^ntkoxanthum odoratum L. Na caJym obszarze az po 1250 m.
pospoUte; czasem jak np. na szczycie Lopiennika prawie

^.,. Jedyna trawa.
I mm effusum L. w lasach az po gorna granic§ biiczyn; nie

moge jednak nazwac jej roslina pospolitfi.

""'^'t.,!"^?"?'
^^^^^'-^

J^^^"^*"
Pospolita^ po suchych Isikaeh,

Doliycy po
^-'50 111., na i^jkach gorskich, zapustach i poiloninach.

f"V^.s/a ' Mra) caespitosa P. B. po i'^kach, zrebach i w rzad-
^'^ych Lis.u'h do 1200 m., iniejscami Hczniej, miejscami nie

*-zv;^ta: w kaidym razie nie tak pospolita jak na vvschodzie.
i^'iOn, l^.^ Xa cafej przestrzeni zwiedzonej najwi^cej upra-
^^uina roslina', gorna granica uprawy w roiinych okolicach



rozna, np. iia Lopienniku si^^-a ona do 850 ni.; pod poJo-

nina Carvnsbi pra\vi«! pod g^ornt], ^ranieg biika, lecz tylko

na stokach pohidniowych; na stokach pofnocnych uie

SiegUn(]ia dccumhens Beruh. 'po" jaloAvyeh iniciscacli, sucliszycli h-
kach, rzadszycli In-acli ws/.Q/lzie po 1200 iii.

Poa annua L. pospolita po Avdlacli i i)rzy sciezkach. niezauwazana
jodnak poAvvz-.') 1100 ni.

P. nemornUs L. aeV.kolwi,-k na c-aH'm ohazarzo zwicdzonvin, pod
granica nio jcbt dosvc posp()lit;i; sig^^'a po 1200 m.

P. pratensis L. „bok R trivfal/s L. na .ah'iu I.b.zarze do 850 m,
pierwsza jednak czostgza.

P. Chai'xu Vill. pospolita in eatem poi?ranic/u w l.isacli bukowycli
1 szpilkowvch po 1200 in.

Melica nutans L. w lasacli w dolnuc Snhiiki, \V. thnv i JabJoru'k
szozegolnie okolo ('isiiy c-/osl i sic'-i do 1200 m

DactyhS gJomerata L. po Jakach \uVWx (,h no zivbadi do

110<1 ni.
'

, •
I

^

Cynosurus cristatus L. po jaJowyd, inic-i^cacb . tak w la^aoh jak
i po lakacb. trawa bardzo iK)sp(dita po" n,lj^vv/-/..' bzczyty
okolic zwiedzonvcb.

Festuca snpina Sdiur. pod iiajwvz.s/Am puukti'in poloninv Cann-
skiej i rzadka 1210 m.

'
"

I^. picfa Kit. romiiez av t<"j wysokosci i prawdop<Hlol)uio lak ivaaka,
czego juz stwicrdzic nie iu<);^h^in

"""^'79(^0 "^ ^^^'^"^^^ '^ ^^«^"^' bidv..\vw-,U r/a.ls/vcli [.o-pob po

1. ijujantm Vill. we wsz\stkic]i Lism-b az pod <-nnia ieh gnuiicQ

rozproftzoua.
"

i
• -

./'. eUtior T. j,o bikacli riiiszydi i gorskicli i w rzad^zydi lasach

po 1050 ....

>^J<jare \r\\\.
"X]!,

':,

sunkowo nierzadkie.
becale cereole L. i Tlordeu



i<h.9 I.. biV(-i,.ui la.MUV po Solinkr, z-mn,-.

'•, 11. |> iia Lopiriniiku kuh) D.-t/vrv.

H"g bvc tak vAr^hi.
C. panirca L. po lakacli no.linnkK-eh tu i uu'd/.ir w duliiiio So-

linki i Jal.h„,;.k. n,i,'JM-a,ni J ..n(- ohHcu'.

^ A-MTtrm{.i!!!a!Vt5;iyd, i inokryH, h,kad. p-.^pnlira

l^-

^W|!^ EiIh!! Klko 'k.!h>' (S.y i rza.Ika. fXU) ,n.

^,' "''b;ch^n'^^i;can,rpraoin!;> SoliMk^po^Onfuk''
'

''"' '"'""

^- /'^>-#^ L. w (k.Iinie Solinki jo 9(J() m. na Lopie.nniku. lecz tu

rzadka.
IJ^'hod.ans pnhfstris ]{f.ni. ct S.jliult. w inoczaracli. (l-syc cz(.;-^to

'^'- siJcfitinis L. p,,^pMlitv iK-i Vii.'krvi-!i kikat-h i pivv iMtnka.-li l'>-

^' ""ni/ri';,,';" ,s-','.','„;;;;,,.,„. ,. ,. „, „,„kn,i, tak,.„-i,. .-,« ,..,-



Alismaceae.

Trigloch'n prilustre L. po nioczarach, potokach i t. p. na calym

ol)szarze dosyc czeste, lecz tylko w nii:szych po^ozeuiach,

Alisma Flanf.ago L. vv rowacli, bagnach, w moczarach okoJo Dol-

zycy, Cisny, Smereka, Lisny, Wetliny i w Moczarnem pod

Rabii^ Skaia, rowniei w dolinie Jabtonek i Ostawy gornej

miejscami.

luiicaceae.

Luzula pilosa Willd. Pod granica wegiersk<<| zauwaiana w lesie

swierkowym mi^dzy DoJ^yca i Cisna wi§c w dolinie So-

linki, zdaje sie bye moie i liczniej.

L. mnxima DC. L. sylvnticn Gand. w lasacb i na wy^szych lakacli

gorskicli dosyc czesta po g6rn<'\ graTiitn; bukow.
L. alh'daDC. w lasach. na ij^kacb gorskicb i ])ofoiiinach na calym

obszarze zwiedzonym po J 200 m.
L. campestrts DC. zauwazana w resztkacb na ijopienniku okolo

600 m.
luncus efusus L. po takach, bagnach, przy potokach, czQsto w od-

mianie conghmerahis (Beck), nie I. Leersix Marss; na ca-

}yra obszarze po 700 m.. niiejscanii czesty.
1. articulatus L., /. lamprocarpus Ehrb. na podobnycli niic^^^cach,

jak poprzedni, i rownie^ licznic
/. glaucus Ehr. na podobnych inieiscach, lecz zauwazany tylko

w dolinie Jablonek i Solinki miejscami, na Lopienniku

okolo 800 m. rzadki, jak w ogole."
I. compresms Jaeq. na podobnych miejscacb jak poprzedni, mie-

dzy DoMyca i Cisna czestszy. takze przy potokach na po-

toninie Wetliii^kiej okolo 1150 m. lecz tu rzadki.
/. biifomus L. w kaluiach wysychajacycli, na polach wilgotnych

1 t.
p., czesty na catyni obszaVze po 700 ni.

Mehintliaceac.

Veratrum album L. na mokrveh lakach. tak iiizszydi jak i
g''*!'-

H^ona byla wi(

I Martagon L. RozproszoiKi
najczesciej od KXXJ m. na
skiej i na Rabiej Skale.
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Mlinm Victorialis L. na grzbietach polomny Wetliiiskiej i Caryii-
skiej, rzadsze na Eabiej Skale.

A. ursinum L. przy potokach moze cz^stsze ; zauwazane na Ra-
biej Skale i na gornej granicy bukow na pobninie C.aryii-
skiej.

Pans quadrifoUa L. na cajym obszarze pospolita po 1000 m.
Streptopus distortus Michx.. S. nmplexifoUus DC. w lesie bukowym

na Lopienniku rzadki 750 ni.

Polygonatum multifloium All. Convallaria multiflora L. w dolinie
Solinki niiejscaini od Dolzycy po Lisne 700 ni.

P. verHcillatum All. w lasach szpil'kowy. h i bukowycb, tak;^e i na
poJoninach do 1200 m.

Majanthemum ConvaUaria Wigg., M. UfoUum DC. w lasacb, na
hikach gorskich i poJoninach pospolite.

Orchideae.

Orchis globosa L. po ^yznych ^akach gor wy^szych, jak Wofosan,
Jasiel i JasioJek. Djurkowec, Rabia SkaJa, pofoniny Ca-
rynska i Wetlinska, Lopieiinik, koJo Lisny nawet juz w wy-

tylko na Lopien-
niku okolo 750 m.

0. latifoUa L. po mokrych kkach i na polanach w dolinie Jablo-
nek, Solinki i Wetliny'az do 1069 m. np. na szczycie Lo-
piennika.

Gymnadenia alUda Rich, na iakach i pobninach od gornej gra-

nicy bukow stosunkowo rzadka— najnizej na szczycie Lo-
piennika 1060 m.

Platanthera bifolia Rchb. w buczynach, zauwaiana na Lopienniku
i na Jadolku po 1100 m.

^. conopsea RBr. na catym obszarze zwiedzonym po najwyisze
szczyty pospolita.

Goeloglossum vinde Hartm. na grzbiecie po^niny Carynskiej i We-
tlinskiej nieczesta.

RBr. Na lakach przylesnych w rzadszych lasach po-

nieco rzadszych tu i owdzie,

w dolinie Solinki do 700 m.
^- palustris Crantz na podmokJych takach groniadnie tu i owdzie,

miedzy Cisna i Do%ca okoto' 500 in.

emna minor L. w kaiuzach kolo Cisny bardzo licznie.



'ic dosyc liczni(; ()U0 111.

Tyi>li{i('oa('.

k.Im ""

afifoUa I

..kolicac

5:;n

. i T.

1. Za^o

W .loli

ajwyxrj

angust.ifoUa licznic.

luis. w kahizach i ii.

aio Jal.l.nek. Solin

w JJonihacli o'oniyc

(^ullitridieac.

1(1 l.rzc

\Vc

,iZ-ieii

'wVtli.n, 't.cv!'!'

j^canii ])anlzc. obtio

olnio przy poloUacl
']\

.M.l

lolin

.-l/7*«s

Y?'^*;'"^^ V^-^-.
"''^^

'^--^".V"^' P'>t'.k<nni i r/(^kanu w dolinie So-
linki,^ \\etlui\ i JaWoiiek pospolita ohok Icszczyny.

^inus vtrtdiH \K).^ Knapp podaje j;^ z Wetliny i Carynskiejro, ja

widzialcm ja rylko pod najwyzszym szczytem poloniny Ca-
ryiiskiej w jednyni okazie. Zdafo die , /c zostaJa wyt^pio-
n;i, gdw uzywano Joj w Bcrehach do robienia miotet vve-

dtii^- zapeunienia liulzi tamtcjszych; nie bodzio wiec dzivvnem,
jcKsh kto.4 p6/iiiej i sladu po niej nie znajdzie.

Cupiiliferae.

Carpmus Betulus L. zanwa^^anv u- doliiiir 0>h,u'v dopioro ponizej

Wysoczan okolo \h() n{
Corijlus AvoUnivi L na br/p.-Mrh I^.^mv i)o.n,lilv w -lolinii' Ja-

Womdc. Solinki i WViliTiv, rzad-^.y u u'rnyiu bi.-u ( )slawy
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nym wloseianom, niszcza kartofle i owsy niaf.->-o tez
szczegolnie w dolinie Wetlfny, bardzo czo.fo wi,la,: pnl-i
cale^ poogradzane, lecz i to nie wystarcza. IJiediiy 'j;nr:\[

musi nadto, napracowawszy sie dzien ca^'. biedzic siT' ]n>

nocaeh, palic ogieii i dziki wypJaszac.

Ulniaceae.

Ufmu. montana With, po wsiuch w d..Iinie Solinki i Wotliny tylkc>
obok chat sadzona. ^ ^

Urhca urens L. na granicy WQgierskiej tylko po wsiach i rzadka.
u. dtoica L. rowniez przewa^nie po wsiaeh, rzadziej w wyzszych

poJoieniach, co tem t}6macze, ?e navvet na poJoninacli. wy-
jawszy poioniny Caryriskiej i to tylko cz§sciowo, wcale nie

zauwa^yc daje tarn, gdzie saJasze istniej."^.

Cannabineae.

Oannahis sativa L. uprawiane w pobli^u wsi.
Hamulus Lupulus L. w zaroslach przy brzegach Solinki inigdzy

Lisn^ i Dol^yca nierzadki.

Salicineae.

oaiix tnandra L. (exclusa 8. nmygdalina) dosyc czesta w dolinie

Jablonek j Solinki po Do^zyc§.
^- alha L. sJQga w dolinie Jabtone^k po wies tejze nazwy, w doli-

nie OsJawy po Szc'zawne, powy^ej nigdzie niesadzona.

^. fragiUs L. si§ga po doline Solinki, obok niej takze:
o. Russelliana Sm. wsz§dzie tylko koJo domow.
^- pentandra L. rozrzueona po catym obszarze, tak np. mi§dzy

Jabtonkauu i Cisna, w Smereku, w Wetlinie, gdzie licz-

niejsza, na iiopienniku kolo Dotzycy, si§ga po 900 m.
«• purpurea L. przy potokach i rzekach na calym obszarze do

700 m. ^ ^

' ^^"'"•ea L. rozrzueona w okolicy na h^kaoh podmoklych kolo

Cisny, Lisny, Dolzycy, Wetbny, Jabionek, Baligrodu, naj-

wy^ej na i^opienniku okolo 900 m.
• ^ui'^ita L. najpospolitsza wierzba przy potokach^ na zrebach

1 w zapustacb do przeszlo 900 in.
*^' taprea L clioc na ealvm obszarze rosnie, pud granica jest

^'- silesiaca Willd. jest jeszcze pospo'lit.-^za niz S. aurita i pojawia

sie nawet na gornej graniey lasow.
<ipmus treniula I^. w lasacli gramcznych bardzo rzadka.

Spraw. Kom. fi^yjogr. T XXIX
"

7



p. halsamifera L. sadzona przy drodze \v nielicznycli okazacli

w Smcreku przy Wetlinie 640 m.

Chenopodiaceae.

Sch'zotheca tatarim Tel. po \^8iacll tylko po Solinke zauwazana.

Chenopodium Bonus Henrt'cus L. rzadlue, tylko koto Dolzycy za-

uwazane, a to prawdopodobnie z tej saiuej przyczyny, jaka

podaJetn przy Urf.icn dioica.

Ch. album L. i Gh. glaucum L. tylko po wsiach koto domow, pod

granica nawet rzadsze, si^ga do 700 m.

Ch. polyspermwn L. zauwazane tylko w ogrodzie w Dotiyce i tu

Polygoneae.

Polygonum Persicaria L., P. aviculare L. i P. convolvulus L. pod

granica tylko po wsiach i nie zbyt cz§ste.

P. Hydropiper L. pospolite nad potokami lesnymi i w rowach po

700 m. miejscami bardzo obficie.

Rumex oUusifoUus L. po wsiach, takze po brzegach lak gorskich,

pod granic^ raniej obficie do 1100 ni.

B. conglomeratus Murr. po wsiach po Solink§ po 510 ni.

R. alpmus L. na polanach koto lesnych potok6w do 1200 m.,

w ogole nie wsz^dzie, wcale niepospolity, gdy^, «<> tu po-

wtorze, brak tu szataszow.

R. arifolius Ail. widziateni tylko pod szczytem Ivopiennika 1050 m,

gdzie dosyc rzadki iniedzy biikami.

R. acetosa L. na suchszych takach, przy scie^.kach wszedzie.

R. acetosella L. bardzo pospolity po polach, ugorach i w zr§bacn

szczegolnie na miejscacb jatowych po 1200 ni.

Santalaceae.
Thesium alpinum L. tylko na grzbietach potoniny Wetlinskiej

i Caryiiskiej zauwazane, gdzie nierzadkie.

D a p h II o i d e a e

I na catym obszarze po

c>a na potoninach po



Plantngineae.

liantago lanceolata L., P. media L. i P. wm/or L. pospolite na
odpowiednich miejscach.

Va lerianeae.

Valeriana exaltata Mik. przy brzegach rzek i potok6w, szczeg6Inie
miedzy Alnus incana, w dolinie Solinki, Jablonek, OsJawy,
miejscami nawet bardzo obficie, do 600 m.

V. sambucifoUa Mik. zauwa^ana tylko w Moczarnem kolo Wctliny
i na stokach Rabiej SkaJy po 1100 in.

V. polygama Bess, na moczarowatych Jakach miedzy Dotzyca

_
i Cisnq, obficie.

V. tripteris L. w lasach wilgotnych przy Solince okoJo Cisny
i Do:rzycy i w dolinie Wetlinskiej ; od 600 ni. (np. w Dol-
^ycy) po gorn.'^ granice bukow ; nigdzie nie widzialem od-
miany sisymhriifolia.

D i p s a c e a e.

Dipsacus Silvester Huds., po wsiach miejscami od Woli Miechowej
po Zagorz, w dolinie HoczeAvki kolo Nowosiotek.

Knautia arvensis Coult. dosyc czesta na calym obszarze, miejscami

nawet ])ravvie poUOO m., jak np. na Lopienniku i jasielu

obok K. dipsacifolia Host., ktora jednak trzynia si§ g6r do

1000 m. Avysokieh, u ktorych podnoza rosnie jiiz nawet
w wysokosci 550 m.

Scahiosa succisa L. na takaeh koto Cisny nieczesta.

Compositae.
Eupatorium cannabinum L. siega w dolinie JaWonek po za wies

tegoz nazwiska, powyzej niezauwazana.
I'etasites officinalis Mch , nad potokatni, w Zernicy w Baligrodzie

i w Strubowisku w dolinie Wetliny.
^- albus Giirtn. pospolity w lasach wilgotnych na obszarze zwie-

.
dzonym po gorna granic§ bukow.

J^rigeron ocris L. po suchych stokach na calym obszarze do

^ellis perennis L. zdaje sie pod granica wegierska nie bye po-

spolita, widziatem ja tylko w dolinie Solinki nieobtieie,

na f.opieiiniku do 800 m.
^oLidQfjo Virgn nurea L. na catym obszarze nie zbyt pospolita,

powyz.^j 1200 m. na potoninie Carynskiej i Wetlinskiej

z odniiana alpestris Koch.



Inula hritaniea L. raiejscami i rzadsza w Dotzycy, w Cisny,

w Maniowie przy Oslawie; przy dolnym jej biegu czesciej

sie pojawia.

Telekia speciosa Baumg. tiigdzie nie rosnie.

Bidens tripartita L., szczegolnie po roAvach przydroznych wszedzie

po Wetline po 600 m.
B. cernua Huds. nie si§ga, tylko po Cisne, Lisne i Dolzyce, chod

i tu nie bardzo pospolita.

Antliemis arvensis L. na polaeh ornych i przy drogach pod gra-

nic% rzadka.

Achillea Millefolium L. bardzo pospolita po 1200 in., powyzej

rzadsza obok stosuukowo dosyc rzadkiej A. stricta Scbleich.

Tripleurospermum inodorum Sebultz pojawia si§ jeszcze pod gra-

nica, lecz stosunkowo bardzo rzadko, cz§sciej jeszcze w do
linie Osiawy.

Tanacetum vulgare L. najwyiej w Szczawnem przy OsJawie.
T. Leucanthemum Sebultz pospolite po sucbycli bikacb, polanach

oJoninacb po 1200 m.
teinii Sebultz w lasach g§stszycb i wilgotnycb cz§sta,

-
I

- -^~» .^^.v...... ..^^„ na zaeb6d po Hyrlate.

T. Parthenium Sebultz kolo domow w Dolzycy niecz§sta.

T. suhcorymbosum Scbur na poJoninie Wetliiiskiej i Carynskiej

i na Eabiej Skale, dale) na zaehod nigdzie niezauwaiane.

Artemisia vulgaris L. mieiseami jeszcze pod granicf^, tak w We-
tlinie, Smereku i Zubraczem.

A. Ahsynthium L. najwyiej w Smolniku przy Oslawie, 600 m-

w dolinie Wetliny niezauwazana
Qnaphalium uliginosum L. w rowach i kahi^acb wysycbajaeych

_
miejscami w dolinie Solinki i Wetliny.

O. silvaticum L. pospolite po gorna granic? lasow.
6-. norvegicum Gun. w dolinie Solinki i Wetliny po lasacb, pola-

nacb i poJoninacb dosyc czeste od 1050m.
O dioicum L. bardzo czeste na suehycli Jfikach, polanacb i poto"

szczyty.

Filago montana L. w zaroslach mi^dzy 2ernica i Baligrodeni nie-

czesta.

Arnica montana L. nigdzie tu nie rosnie. W.s}>oniinam o tern dla

tego, poniewaz uzywaj;^ w okolic^y ('isny pod ta iKiz^^a

Uieracium aurantiacum.
Doronicum austriacum Jacq. Nad ])otoknrni lesnvini i brzegiem

1»'

sow w dolinie Solinki i AV'ctliny po g''>rn:i, graiiice bukow,

lecz stosunkowo niebcznie wszedzi*-.

longifolia Jacq. na grzbiecie [Kduuiny Wrtlinskiej me-

licznie, moze li tylko dla spoznicnia sU; czesciej na poJoui-



nach niezauwa^ana, w ka/Aym razie poni^ej 1 100 m. szukac

po Soliuk§.

po SoIink§ po
ilOO ni. rozproszony.

norensis L. wszedzie "po lasach do 1000 m.; w l)iiezvnio na
Jasliku tskzi^ forma octoghssa (DC.) rzadka; na u-oniej ,i;i-a-

nicy bixkow na poloninie Wetliiiskicj i Carynskicj i iia

RabiejSkale wystepiij.- S. FucLm\ a z ostatiiir'j sdio'd/.i na-

wet w doliiK> Mocv.ai-ne.

a glandiflora Mch. na lakach gor.skich w dolinie Jalibnek,
Solinki i Wetliny po 1000 m. (p. Wetlinska), lecz wszy-
dzie stosunkowo nieobfici(

. \v zaroslach suchszych koto Zernicy i Baligrodu
n ai pod granicq, kofo Llsny 600 m.

yjr^uwurea uacea L.
i

. »
i i

•
i i ^-^^

cz^stsza od C.

np. na Ja^liku.

0. mollis WK. widziatem tylko vv ogrodzie probostwa w Doizycy.

Czy gdzie przeeie^ dziko w okoliey nie rosuie, nie mog§
powiedziec, gdyz o pochodzeniu rosliny ogrodowej nie ino-

^
giem sie niczego dowiedziec.

C. Cyanus L. po polach ornych po Solink§, tu rzadsza.

Onrduus acanthoides L. po wsiach po Solinke po 650.
G- personata Jacq. W dolinie Solinki, Wetlinv, siega na zacL6d

po gore Hyrlate od 550 m. do 1100 m", lecz w ogole nie

w wielkiej ilos'ci, gdyi;, w\Jawszy okolice Rabiej Skaiy, re-

_
szta terenu posiada stosunkowo nie bardzo wiele wilgoci.

Gtrsium lanceolatum Scop, po wsiach w dolinie Jablonek; pod

granic^ niezauwazane.
^- paluslre Scop, i C. rwulare Lk. na niokryeh lakach po So-

link§ miejseami czeste.
C. oleraceum Scop, nad lesnvini potoczkatni po mokrych polanach

do 1»00 ni.

0. pnucJfornm Sprengl. \\\Vo na pobninach Caryn^dej i Rabiej

Skaki na g<»rne! uTaniey bukow. z lial)i.>j Skaly schodzi

Jodnak w'dulinr Moczanm do 700 m. Knapp podaje ja,



L. major Gartn. na podobnych miejscach, lecz nie tak czesta pod

granica i nie siega tak wysoko, jak poprzednia.

Lnpsana communis L. w lasach, po zr^bach i po wsiach czesta,

na potoninie WetliAskiej si§ga nawet po za g6rna granio§

bukow, cho(S tn nie licznie.

Aposoeris foetida Less. W lasach bukowych przy Solmce i We-

tlinie pospolita po 1200 ra.

Cichormm Intyhus L. w dolinie Jablonek po zrodla potoku tego

nazwir^ka, w dolinie Oslawy po Komancze; czesto taHe

w dolinie Hoczowki po Baligrod.

Hypochoeris radicata L. pospolita na suchszych Jakach i polanach

po 1100 m.

H. uniflora Vill. na poloninach Wetlinskiej i Carynskiej/na gra-

nicy wegierskiej si§ga od Rabiej Skaly po Jaslik, w do-

linie Moczarne schodzi do 700 m.

Leontodon autumnah's L. dosyc czesty po suchych lakacli i kolo

acie^ek, takie i na poloninach po 1200 m.

L. hastilis Koch pospolity wszedzie.

Tragopogon pratensis L. tylko kolo Cisny (rzadki).

Scorzonera rosea W. K.. ktora podaje Kotula pod nazwa S. pur-

purea z nad zrodei Sanu, przy dolini(! Wetlinskiej nigdzie

Hcris Meracioides L. przy brzegach las6w micjscami po Wetline,

do 700 m. (np. na Lopienniku).
"

Sonchus oleraceus L. po wsiach i w ogrodach po Solinke, tu rzadki.

S. arvensis L, na polaeh ornych wszedzie.

Prenanthes purpurea L. czesta, szczegolnie ^v buczynach, w dolinie

g6mych Jablonek, w dolinie Solinki i Wetliny po llOO m.

Lactuca muralis Gartn. bardzo pospolita wszedzie po gorna granic§

Taraxacum officinale Wigg. w dolinie Solinki rzadkie po wsiach.

Crepis biennis L. czesta po l^kach do 70'' m.
G. virens L. najwy^ej na ugorach powy^ej Dol:^-ycy i rzadka,

600 m.
C. Meracioides DC, G. succisaefolia v. mollis Neilr. na zachodniej

cz^sci poloniny Wetlinskiej i na szczycie Rabiej Skaly me-

czesta, okolo 1200 in.

krych lasach po gnnin, iiTanici- l)iik«'\v jinsjMib't.i.

G. grandiflora Tausch. na |H'.loitini.. Tafynskicj i
Wctlln^kH^J-

"'J
pograniczu siega na zacIkhI uu .lasioi'ck, w duUinV- M'»cza

zstepuje do 700 ni, na polonini.- Wetliri>kirj od /achodu

takze w odniianie confusn Wol.
, ,

H. pilosella L. pospolita po suchvcb skahu-b. bikacb i
poUnaeti,

siega do 1200 m.



//. auricula L. na poclobnych luiejscacli, vv wyzszych })oluzeniacli.

tu jednak rzadsza,

//. pramlium Vill. H. Bauch'm Bess, na po-raniczu zdaje sic l.yc

nieczesta; na potoninie Wetlinskifj nii-Iicznie oko^) ViOO
m. przy potoczku o czarniejszycli ii'tnvkacii, o sfalx'iii (iwId-

H. aurantiacuin L. na Avyzszych g6raL;h pod grniiica \v(>:,'icrsk;i

czesta na Wolusanie, Lopienniku (tu doso lieznic z ndmi.iiia

hkoior) Jasiotku. liabioj Skale, poloninie WetlinskirJ i Ca-

i-ynskiej i t. d. od 750 in.

//. muroruin L. p. p. zauwa^ana po Solink§ przy brzegach kisuw
i nielicznie, okoto Do-fzycy, Cisny i Lisny 5()0 m.

H. vulgatiim Fr. w zaroslach. brzegieiu lasow i po polanach po

1200 m.
H. prenanthoides Will, na zachodnim koncu potoniny Wediriskiej,

okoto 1200 m. nie bardzo czesta.

H. umbellntum L. wsrod krzakdw, po brzegach lasow i po pola-

nach, nie bardzo licznie do 1200 m.
Mulgedium alpinum Less, na granicy bukovv na polnocnym brzegu

poloniny Wetlinskiej 1150 ni., rzadsze.

Cainpjiimlaceae.

Phyfeuma spicatum L dosyc pospolite po lasach, mniej na pola-

nacb, zauwazaue wsz§dzie az pod goma granicy bukow.

W tej wysokoaci znalaztem na potoninie Carynskiej j'eden

owocujaey okaz, kt(5rcgo usclile korony byly nieco sinawe,

czy to P. Vagneri? powiedziec nie niogtj.

^^mpnnida piseudolancpolafa Fant. f('.
rhomboidalis [i. lanceolnta

Kotula), na poloninie Carynskir^j, Wetlinskiej, potein od

Rabiej 8kaly po Jasioiek'' okoto 1200 m., w Moczamem
okolo'700 HI., wsz^dzie nie bardzo Ucznie.

C". Trachelium L. pospolita, szczeg6Inie brzegiem lasow do 700 m.

^'. latifoUa L. scbodzi ze szczytu Rabiej Skaty w Moczarne do

700 m., mi^dzy drzewami dosyc rzadka.

^-. rapiinculoides L. obok G. Trachelium, lecz mniej czesta od

niej wsz§dzie.
C. patula L. po suchvch h^kach i polanach po granice dosyc czesta

do 1100 m, np. na Jasiolku. obok niej i to juz w wyso-

kosci 600 ni. wyst§puje w dolinie Solinki i Wetliny C. abie-

tina Oris., ktora sitjga po 1200 ra.

^. persicifolia L. po brzegach lasow w zaroslach, na polanach

i poJoninach po 1200 m.
^. glomerata L. pospolita po suchych stokach, poloninach i po tar-

ninach do 1250 m



1 S<.:op. bardz^ ^,>,^f,v..

hrzegiem pol rzadszaO. aparine L hrzegiem pol rzadsza w Dotzycy i Wetlinie.

G. palustre L. czesta na podnioktych lakacli. przy l)rz(>gach ba-

gnistych potokow. na calyni obs/arze do 700 m.

G. Schdtpsu Vest szczegolnie ])od granic;]. czeste po g()rna gra-

iiicQ lasow na micjscach suchszych i otwartycli.

G. verum L. iia h-^kat'li suchszych. pod granica bardzo rzadkie,

w Dotzyey i vv ^[oczarneui (7(X) m.), ezgstsze pouizej Ba-

ligrodu."

G. MoJliijjo ]j. dosyc pospoHte na ealvni obszar/.e do 1100 ni.

Sherardia arvensis" L. na ugorach i "kolo duniow od Doizycy po

Asperula odoratn L. po.spolita po hisach pn gorn.i granicg bukow.

A. rirnlin Sibth. (;t Him. t\lko w iDoczarzi- iiii«;(lzy krz(.'.w;inii koh)

parochii \v Wetlinie.

\v buczyni(i. siega ])(> TfiO in.

L. nigra L. na i>odobnych iui<-jri('a('h w g.')nii'j f/osci doliny Ja-

Wonek. Solinki i Wethiiy. najwvzcj na guruej granicy bu-

kow na poloninle Carvn^kioj. tu r/adka.
Vilmrnum Opulus L. przy br/cgarh S<>linki od Dol/.vcy po Usne

na Jubioh i po bivegacli hus/nv /nird/y lu.>zrzyna niecz(jSSto.

Samhucus Ehulus L. na niicjscach wicccj jalowvch, ' Hiiejsi-ami az

po lierehv gome, gdzir n.iwet banlzo lirztiii'^ (,kuh)700ni.

Si/rnyjo vuh/an's L. riad/oiia w Dolzycv.

(M'litiaiirno.
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peJnie z opisem Wettsteina, choc nie jest innyin gatunkiem.
Podobne okazy zebra* Kotula z potonin Sanu. To I.m\ ym
brzegu Wetliny ciagnie si§ polanami od Ra1)i<>i ^Skalv^po

Jasioiek (1097 m.)J moie jeszcze i na HyrlatejV

W zaroslach przed Lisnj^ okolo 600 m. ziiala/.hm i^o-

ryczk§ wcale nierozkwitnieta w polowie si*'r])nia, <« kr/»-

ryuito czasie G. caucam'ca w daleko wy?szvcli ]ioh>/.tMiiarli

kwitJa. Wnioskujac z jej otoczenia, jak: CarJina i-uliinrii^.

Viola hirta^ i pozniejszej pory kwitnienia. u\v.i:^;itn ja 7:\

O. axillaris Rchb., do ktorej byla zreszta l)ar(l7,() po.l'oi.na.

Erythraea Centaurium Pers. w gornej oz§sci doliny Jaljlonck
i)0

najwyzszy punkt goscinca.

Mcnyanthes trifoliaia L. bardzo licznie na moczarowatych miej-

scach w DoJzycy i Wetlinie po 700 m.

Labiatae.

Mentha silvestris L. var. candicans Crantz przy lesnycli potokach,

po rowacb, przy rzekacb do 750 m. cz^sta.

M. ssjuncta WoL M Skofitziana Kern. ? M. nrvensis X cmdicans

rzadka na mokrych miejscach przy potoku w Wetlinie.

M. paludosa (Schreb.) na takieni saniera miejscu razera z M. fon-

tana Weihe.
M. spec, i M. spec, w moczarach w Wetlinie obok M. silvestris.

M. arvensis L. przy brzegach potokow, a szczegolnie na polach

ornych wsz^dzie pospolita.

Salvia glutinosa L. pospolita w lasach, zaroslach i zr^bach na

caJyni obszarze si. po gornst granic^ bukow.

S. verticillata L. na suchych stokach i kkach w Zernicy, Bali-

grodzie, DoJzycy i Lisny; przy Oskwie od Komanczy ku

poteoey ez§sta do 600 m.

Origanum vulgare L. po suchych stokach, po brzegach jesnych

w niiszym biegu OsJawy cz§sta, rowniez i w dolinie Ja-

blonek, " rzadsza w dolinie Solinki i Wetliny, jeszcze na

szczycie Rabiej skaJy 1168 ra.

Thymus montanus W. K. pospolity w goracb na pograniezu po

najwyzsze szczyty.

Galamintha Clinopodium Benth. na suchych stokach i If^kach, choc

na catym obszarze, na pograniezu nie bardzo cz^.sta, ai pod

gornjj, granicfj buczyn.
Prunella vulgaris L. Jedna z najpospolitszych roslin, si§gajaca po

najwyisze szczyty.
Glechoma hederacea L. po wsiach koto drog i sciezek.



szczegolnie w zwirze potok('.w i rzek pr/y .S..lince i We-
tlinie cz§sta.

Lamium purpureum L. po wsiacli, szezegolnie w ogrodaeli na

pograniczu mniej obticio.

L. maculatum L. przy potokach wsrod lasow
i)()

1100 dosvc po-

spolite.

L. album L. po wsiacli lub w ich poblizu.
(mleobdolon luteum Huds. W lasach i no zrobach pospolite po

1000 m.
Leonurus cardiaca L. w Dolzycy dosyc rzadki koJo domow.
Gcdeopsis TetraMt L. w suchszych rzadszych lasacli i po polach

ornjch dosyc cz§sta.
G. speciosa Mill, w rzadszych lasacli po g6rii;t granic§ bukow.
Stachys oJpina L. szczegolnie av lasacli biikowycli niieiscanii i nie

cz^sta; na Lopieimiku do 0;}() m.. na I'oh.ninic'Wutliiiskiej

i Rabiej Skale do 1 100 m.
S. silvatica L. w lasach dosvc pospolita po 1100 m
Betonica officmalis L. w dolinie jiblouek czestsza, w doliuie So-

hnki rzadka.
Ajuga reptans L. na suchszych L^kach, po zrobach i w lasach do-

syc pospolita, si^ga po 1050 m.

Boragineae.

Ech'um vulgare L. na polach ornych, na liehych h^kach na calym

obszarze; na pograniczu jednak rzadsze, do 750 in.
rulmonarta obscura Da Mort. rozproszona; na Lopienniku do

940 in,, na Poloninie Wetlinskiej pod gorni^ granic;^ bukow

Myosotia palustris L. oa niiejscach mokrych, na lakach i w la-

sach pospolita. M. silvatica nie widzia^em na pograniczu.
Symphytum officinale na mokrych Jc^kach i w ogrodach na pogra-

niczu rzadsze; w Cisny, Dotiycy, Berehach gornych.
w Moczarnem.

^. cordatum W K. w lasach wi^cej zacienionych przy g6rnym
biegu Jablonek, w dolinie Solinki i Wetliny ai po gorna

granic§ bukow dosyc pospolita.

Convolvulaceae.
Convolvulus arvensis L. najwyzcj w \V..li MiclioAVi'j przj ^*^^'

wie; w dolinie Solinki"^ i' Wetliny nie" n.snie.
^uscuta europaea L. w ni^szych puluzfuiaeh na i-okrzvwie. Chae-

rophyUum aromaticum i t. p., mieiscauu no Wetliny.



tnkzo w (lolinic Solinki 'i Jabfunck nitM-zaJkir,

^'

^'"^''Z.-^;'^'^'\

'',,vcu/>lnie lu. wsiacli i w ich poblizu, na po-

irr. ''I\vlkn na Paiuej^ granioy po_ Kabi'i Skalc,

"!'!' x!i\'!>'rvin obJzarze w rowach przyar..>iiy('h

1 IrMUcli/najwYZOj na Jasi-IUu lO'JO ni.

.nlzn p,„p.,lita p.. Mu-hvcb takadu pnlanacb,

I'zo'czo^ta \v lasach tak"ze"' i po zrobaoli i t. p.

K cJnnnncdrys L. V,;

stukac'-h i .rc.l

K o/;?c;..//. L. bar.

K scr^:;^;]: z \7,v,v
"iiozkac-li, po u-oraeh, zn^^bacb i t. j).

K.j-'t;;-i^ p!!]!u'b" ornvch i po wsiach do 700 m., na

Euphrasia stnrta Host i E. Rosfhoviana Ilayne na calym obsza-

i-z.>. (.s-tatnia iednak siega ^s vzej. t. j. po cjonwi graniCQ

buk/nv. a na irzbietacb' Fobniny Wetlinskioj i Carynskiej

E. pnhheUo Kci-n.
, , ,

Odoatde, vernu Rcbb. na bikacb podiuokJycb przy rowack koto

Jihivnnfh,!, \n,'nnr Fbrb
^

nT' traAvla^tvch mioiscacb i wsrod krza-

k.'u- nn pno,;n;(.'zu nie zbxt b^znie pci' 1100 m.

li- r,Ij,;,n,s Ilaiini-. <1 >.v(' H!'/ni(3 na Poloninie Wetbnskiej i Ca-

yrz])iecie polouiny Carynskiej nierzadkie.



cJie Epithymum DC. licztiie na grzbit

Pdmulaceae.

Primida elatior Jacq. zdaje si§ bye dosyc cz^sta na calym obsza-

rze ai; po najwyzsze szczyty.

Lysimachia vulgaris L. przy potokach i wilgotnycb miejscach przy

drogacli w dolinie Jablonek i Solinki, nierzadka po 650 ni.

obszarze na poclobnych itiiejscacli jak

poprzednia do 600 :

Trientah's europaea L. i

dzo obticie.

AnagalHs arvensis L. 2

po 750 in.

la grzbiecie Pofoniny Wetlinskiej, n

:auwazona tylko po Solinkg, i tu ]

Ericaceae.

Vaccimum Myrtillus L.

szczyty.

i F. vitis idaea L. p<ispolite po naj

Pirolaceae.

Ptrola minor L. i P. uniflora na calym obszarze dosyc
po 1000. m. ^ ^

3Ionotropeae.

Monotropa Hypojn'tis L. v. glabra tylko w lesie swierkowym niie-

dzy Cisna i DoJzycfi zauwazana, ale tu stosunkovvo nawet

bardzo licznie.

Urabelliferae.

Samcula europaea L. w lasach po 1100 m. na catym obszarze

pospolita.

Astrantia major L. po lasacb i polanaeh ni po 1200 ni. dosyc

Cicuta virosa L. w moczarach okob Za.i^v'ivn.

A^gopodium podagraria L. Wzdluz put.-kmv i rz.k, szcze-olnie

po zaroslacb pospolita po 1100 in.

Carum Carvi L. po h^kacb i polanaeli pospolita ])o 1000 lU.

Pimpinella saxifraga L. po suchycli lakacli i zai)u.staeh p) 1080 vx-f

n. p. na Jasiotku.
P. magna L. widzialem tylko na li^Ge pod szczytcni fiopieniuka'
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hiiplenrum long(folium T.. na skalistyiu terenio Kabfej Skalv prze-
waxnie na Av^'^icl•skiej stronie JKW in.

Augdka sihesfris L. na fakach i poJoninacli do 1200 m. niopo-
spohta lecz i nie zbvt rzadka.

Fr^stma sniivn L. w i)(>jedyno/,\ cli okazn-di az f.o Oi^nr 550 ,n.

IleracJeum spJio?if/i//ium L ' po "jakacli. ixilaiiach i p'itniiiii;i'-li ri i

licznK'j, rzadzi.'j na R,il)ioj rfkaU'. dalej na /.i-li.'.<l

Doucus Cnrota L nie sigga po za Ildi-rod i Koinaucz*: p

Tory^:? Anfhnsros Oiiiol. okofo ])t()t.'.u' i w zaro^larh. na [hm'

niczu rzad.za: w Cisnv. DolAcv, w Wcrl.nic.
Anthrm-us .iJi-esfer Ilotfn,. ..ic-a po SoHnke i tii nuvz-.^v.
^. aJpesfns Wiiu .^ Grab, nad pnt..kan.i, po xn-b; cb. 'pivy bi

Chaeroplnjllum hirsnt,nn L. w/dhiz jx.tokmv lo.^nych i po moc

<^/'. oromnficum L. \v /.aro-;ia<di ' iia cah'ni ob-zaivo do OSO iii.

l^leurospeniiHin on

Crassulaci^ie.

^dnm carpnticnm Kouss, dosvr c-zc.^e ^v dnllnio Jal)JuiHd^. So-

link, i VVetlinv. na za'c!,.'d lu-a po FhrlaM: po 1 2()0 ni.

^ hoJunienHe LoisL po' s/utrowat\rh in'riM'ach' u' Z.-niicv. Hali-

U'n.dzie. D.dzvrv i Zubrac'ze.n (lolvr rz^'>ro. /daj. Via I.nc

<losye cbarakto'i-v^tvczna ro^lina dla Karpat za^'bodnich,

gdyz dotad dalej na w.scb.)d w Karpatjich niezainvazana.

Snxifragaceae.

G^i-<-//(,-otip!ein'um (iltpnv'foluua L. iiad potokami i nioczarami zdaje

RilK'>

V lasa(>b tu i ovvdzie po We-

s/ono;taknaLopienniku. Pofo-

rviidvici okofo 110!) w do^vci



Ranuncnlacoae.

Tholivfnnit nqnihijlfoUum L. dosvc ez(;,stc w l;i>;i('li po ii'i'ma g

J/,.>.;^*,..- ;,.'//a>;-ava I.. Nv hisacli 1 mi polunacli jn, 1200 ni.

7?./«//.^'l/l!'';,/^X.//./A,. L. nfo .i.-a na zacliod po zn rolmr

WVlliiwka i Ilal.ia Skalv'. <1<M10() ....

/?. tUnumnlu L. na iK.lamkh r-1. fakacl. si.-a |h. Solinkg 550

//. mr.- L. l>n.,>olitv uszo.lzio iH, llf)!) ,„.

'

U. Innuiilnn.uH L. lu^^politv w la<acli lu. 1100 in.

7.\ n.,nnrn.u. 1
)(

'. „,, pnl.-inacli i p. .io.iiiiacli nio zhyt ('Z(>sty

ity i .vvpniki jak i zawlazki

Ivlivkto^^'i-o^lhlo' ni:..vzloviri

lia p:.k(^u- ku-iatnwv.-;. uwav;

ac za A. panicuJohua.

Pai>av<'ra(M^jio.

Vapay^r somniferum L. sieja j<>szezo w <L.linic S.linki.

Chelidonium majus L. na pu;j;Taniczu ])o wsiacli bai-il/.o i-/a<lkie.

Crucifcrae.

rozpro^zona po 93 J m. (u. p. na Pol. Wetliiiskiej).



Thiamin ia.n^>e,t>e L 1 Th a> tni.e L iiad br/egiem Solinki i koJo

Ihom 2)ai,toii\ ^\^^g w dolinio bolniki izadka.

Droseraceae.

TnrtHC'iia palw^fiis L ])i/\n ijumioj n.i z\\iedzou}ui ohs/aizt, me

Violaceae.

Viola /in (a L ni p()<iramczu t\lko pod Lisna ^\ zarobladi mr-
f'zesta bOO rn

V '.ibt'ifris Lam a\ kbacli bukow^cli zdaje si(^ b\e dosjt- po-

spoht^.
V <nmna L. na sucli}ch btokath i po zirolacli c/^-ta, nawot

_
1 na potonmacli po 1100 m zamsa^/ana.

f^ tii(olor I J na puLich ornycli, po o<>iodacli do-.y c/y4i

^ .9''x.Ji!^//s hfli.n ni podobnvch nucj>cach po 800 m
y de<Jtnntay\ K u i Pnlonmio \\ ethnskio) i C ii \ii.kio| JonniLZ

na poluKub od Kibiej Skah po JabU.lek, najniz.-j 10^0 m

Caryoi)li\ Ucae

Si^ergula a> tensi^i L po polacb ornych i /rgbich po Sobnkg do

^c^^'ciathus anauw, L ni pulacb oin\ob, na stokacb i t p miej-

*caim cvg.n po ,^50 m
angina puMumheas L, na ^vl]t'otlllelsz\ch uueiscach W'^ztdzic po

1200 m
o J

.
J



Arennria serpyUifolia L. w dolinie Solinki ju^ dosyc rzadka.

Moehringia trinervia Clairv. w lasach bukowych i po zaroslach

pospolita do 900 m.

Stellaria holmtea L. "vv lasach sucliszych, takze brzegiem polan

i na po^oninach dosyc czesta, siega po najwy^sze szczyty.

8. gmminea L. po suchych tq-kach, ugoracli i zaroslach pospolita

az po 1200 m.
S. uJigmosa Murr. w Icsnych rowach i przy potokach miejscami

w dolinie Jabtonek, Solinki i Wetliny po 700 m.

S. nemorum L. w moczarach i przy potokach lesnych pospolita

po 1200 m.
Cerastium viscosum L., G. glomerotum Thuill. rzadkie na trawni-

kach przydro^nych w Dot^.ycy i Wetlinie do 650 ra.

C. fonianum Baunig. tylko na wschodnim stozku na Potoninie

Wetlinskiej bardzo rzadkie.

C. vulgatum L. na suchych l^ikach i polanach pospolite po 1100 m.

Dianthus armeria I., po stokach Lopiennika rzadki okolo 800 m-

D. compactus W. K. na poloninach i polanach, na Pot. Wetlinskiej

i Carynskiej i na Rabiej Skale od 9;iU m.; nie si§ga da-

lej na zachod.
Saponaria officinalis L. nad brzegiem Solinki w Dot^ycy licznie

508 m.
^

Silene cucuhalus Wib. 8. inftata Sm. miejscami koio DoJiycy,

potem dopiero na Poioninie Wetlinskiej i Carynskiej po

1100 m.
^

Melandryum ruhrum Garke w lasach i w zr^bach pospolite pO

1050 ni.

Lychnis fOS cuculi h. po mokrych l.ikach dosyc czesta po So-

Malvaceae.

Lavathera thuringiaen L. przy goscincu kolo Nowosiotek pr^T

Hoczewce, tak^e powy:^.ej Zagorza w kilku miejscach.

Malva ailvestrig L. w Zubraczem przy Solince rzadka.
M. pusiUa Sm. M. horealis Wallm. rzadka Ave wsi Doizycy kolo

Tiliaceae.

TUia platyphyUos Scop. var. spectnhiUs Host, koto VVyzniej tet-

mcy sadzona(?).

T. cordata Mill. forr„n typica Ifeck sadzona koto cerkwi W W^-

thme.



Hypcricincae.

[;/*- humifusuin L. na iigornch powyzej Dot/.vcv nii>i-z.i<l-

ie <)50 m.

rafAim L., po suchych stokacli mii^'dzy Zeniiea i I'.iliunxii'iii.

raiupdiim L., po niokryeh lakacli, wzdh;/ jidtok/iu i iiim-

'.ai-ow, tak^^.e na polanach, pospolite ]u) r2<M) m.

Taniarisciiicju'.

qrrnmnira 1 )osv.. w Solince w DoJ.vcv i w Zuhra.^z-MU.

ik/e w Sniolniku przy O^shiwic.

Acerineae.

xdojJafnniis L., rozproszone po lasacli. po IKiS m. f Ra-

ta Skatai.

notd/'s L., na pograniczu nie widziak'in.

Polygaleae.

vuJt/ari.i L., ])0 suclvyck kkach i polanach, posp.ilita pn

100 m.

Rlianineae.

Fraiirjuln L., poini^clzy leszczyn.^ i olszyna, w dolinic

Empetreae.

1 nujrum L., tylko na grzbiecie poloniny Wetliiiskicj

Caryuskiej, okoio 1200 m. dosyc czeste.

Eiiphorbiaceae,

,, na polach orny

Jabtonek, Solink _.
^ platyphyllos L., kolo Michowej Woli przy OsJawie.

Euphorbia helioscopia L., na polach ornych po Solink§.

E' strtcta L., w dolini-a JabJon^k. Solinki i Wetliny, po 650 :

Garpatica Wo}., tylko przy potoku pod najwyzszym punktem

poloniny Carynskiej (7ion E. carniolica Jacq.).

f-
^^ygdaloides L., w lasach, po zr§bach pospolita po 1100 m.

f'-
Cypartssias L., najwy^ej przy Oslawie w Woli Michowej.

'^lercurialis perenms L., w lasach pospolita po 1100 m.



Geraniaceae.

turn phaeum L., w wilgotnycli lasjich bukowych mi.!J.seami

cz«>ste po g6riia graiiice buczyii.

voticum L. nie widziatem ani na poJoninie Caryi'iskiej, ani

Wetlinskiej, tylko G. palustre, ktore w ni^szych potoze-

niacli przy lesnych potokach jest pospolite. Tylko na szczy-
cie Rabiej Skaty widzialem G. alpesfre Schur, gdzie bardzo

L., pospolite w lasach i'po zrebacb do 1100 i

1^., uprawianc po '.

po sucbych lakach.

Oxah:<, Acetosella L.. pospolita po lasaol

Balsauiineae.

buczyn dokc pospolit:

vilgotnych

OeiKxthereae.

Epilobium spicatum L., vv rzadszycb la.sach, na zrebacb po naj

wyzsze szczyty.

• '"''^^«"«;^ L- na takieh samycb miejscacb, tylko nigdzie w tal

wielkiej ilosci, jak dalej na wscbodzie po 1200 m.
E. colknurn Gmel., aczkolwiek na caJym obszarze, jest o wiel

rzadsze od poprzedniego.A roseum Schreb., wzdtuz potokow po 800 m. iiiecz§ste.
E. trigonum Schrank., przy potokach lesnych i w lasach mokryeh

'J^J^J^y'iczych okazacb, tak na Rabiej Skale i vv Mo

E. palustre L, nad lesnymi potokami, przy rzekach, w rowad.
cz§8to w formie molle, dosyc pospolite po 750 ni.

tircaea lumiana L., w zr^bach i w lasach Hiiejscami licznie, h.

calym obszarze po 1000 ni.



'"unipma jj., pospoiita na pograniozu, iia tnijnosz*

nfennedin Ehrh., nie licznie. talT (.koltrDntzvc,

LythrariejU'.

Poplis Portula L., rzadka w rowach j.ivv.li

Lythmm SaUcaria L., na iiiokryoli kka'cli

Tak P!ru.<! commums L,, jak P. MnJu.s L.. w lichych sortadi

dJjone navvet \vc wsiach iiajwyzej [)otozonyc-li : /dzic

okazy jabloni spostrzofj^aJeni na f.opicnniku do lOflO ii

'

'"/.^/^^vr.s^f,- inteqen-ima Mik.', tvlko' na pvJdede po^.lliI)v ('a

skiej kilka drobnych krzaczkow^ ktoro zapou-nio nic dl

potnvajji. tak, i^ roslina najprawdopodobnit-j kiedys

Rosaceae.

Posa pcnduh'na L.. [P. al^nna L., niespostrzegana; na cah'ni

A*, i-anlnn L.. pospoiita w dolinie 8olinki, cz§sta w doliiii.- da

nek od Zernioy, zauwazana m. po Lupkow. jtdii.i z

ezestszycb ro/. Viep-a po 700 m.
A. f^/;/^eA^/7^//^ Thuill , var. .'<uhglahro IJorl)., niic-JK-ami w dol

bnie Scdinki. - na j^.opu'nniku ]>u KKK) ui.

/?. fomenfn.a Sni.. '^. suhqJohoso Sni. rzadka. nad biv.o-iem Subuki

w DoMyey.
PnhuH hiaeits L.'. w rzadkicb bxsach. przynajmniej na poofraniczu

nie bardzo czesty, }>o 12" in.

granic(,-. najeze.^cH'j jednak we usiacb bil) w ieli jn^blini.

lasow, po 12<K) m.
^o^mtllla a>^f!rn',Hi F... kolo drog . najcz<^-^oiej yu AVHacli. po S(_Ki in.

niiej.^oami dosyc bczna/ do ().'>() ni.
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P. silvestris Neck., P. Tormentilla Neck., nader pospolita na rhi-

nych stanowiskaeh po gornj^ granic§ bukow.
P. aurea L. Rozniieszczenia rosliny oznaczyc nie moge, gdyi; wi-

dzialem ja tylko powyi^ej 1000 m. na pograniczu, jak na

poioninie Wetlinskiej i Carynskiej i na Rabiej Skale.

P. norvegica L., na ugorach powyzej Do}:^ycy cz§sta, takie kob
Lisny od 600—700 m., na potoninie Carynskiej siega jed

nak pod gorna granice bukow do 1050 m.
Agrimonia Eupatoria L., widziaJem tylko na Lopienniku kolo

Dolzycy, okoJo 700 ra., rzadka.

Uchemilla vulgaris L., (Kern.) dosyc czesta na suchszych fakach,

czesciej na polanach po 1200 m. ; na skalach, na grzbiecie

poioniny Wetlinskiej dosyc gesto uwloszona, jednak tej

formy za A. puhescens (czy Lam. czy to M. B.) uwaiac
mog§. Tak te^ znajdujfi' sie foriny prawie nagie, jednak

te nie odpowiadaja A. glahra (sensu Kern.)-
A. ariensis L., na ugorach powyiiej DoJ^.ycy dosyc czesta po 700 m.

Sanguisorba officinalis L., na mokrych ifikach, siega po Solink§,

lecz tu rzadka (Cisna, Doi^>yca).
Gewn urbanum L., na caiym obszarzc mniej lub wiecej rozpo-

wszechnione, zauwaiane po 950 m. (w Wetlinie).
G. rivale L., na moczarach i przy lesnych potokacli czeste na ea-

tym obszarze po 1200 m.
Spiraea prunifolia^ ro^niaca si§ od 8. salicijolia L. t^pszymi liscnii

i mniej wydluzonym kwiatostanem, w bardzo wielkiej ilosci

sadzona w Cisny.
AmncHs silvester Kostel., Spiraea Aruncus L., w lasach wilgotnych

pospolity po 800 m.
Fih'pendula denudata Beck, (pro var.i Spiraea dcnudata Frcsl, na

mokrych Jakach, przy potokacli lesnych i w zaroslach po

goruc-i granic§ buczyn.

AinyA'daleHc.

Prunus s'pinosa L., przy br/,egacli Ius.av i .,., /.arM.larl, na calym



Medicof/o falcafa L.. w dolinic Hoozcnvki po Ealigiod i dolinie

OsJawy po Komancz^ czostsza. sic^-a takzo wyzoj pod j^ra-

nice, lecz tu bardzo rzadka up. w Cisny.

M. lupuh'na L., v. glamhJosa, na stokaeh, lioliycli takach i przy
potokach Wfizedzie, jx) 650 ni.

MeUJotus qfficinnlU Desr. i M. nlhn Desr., w doliiiie OsJawy od

Jaii)ko\va dalej z bio^iem rzcki dosyc czesto i obticie, pod

Trifolium prafnm L. Na suoliszych h^k-Aizh i stokach, a/ na po-

-^oniny.

T. medium L., na pt)d()bnych miejscacli, kcz nieco r/adszo.

7". montamim I.., przynajmniej na pograniozu nifj^dzio nic zauwazahMn.
T. rej^teris L., bardzo pospolite i wszodzie. wieo,ej na wilgotnych

miejscacb, po najwyzsze szozyty.
T. spadiremn L., widziatcni wprawdzie tylko w Wetlinie, locz pravvdo-

}jodobni(' dla >p('iznionia sii^ niespostrzegane czcseiej, 950 ni.

T. ranippstvp Sclircb.. niiojsoanii na suchszych' stokach do 900 m.
T. minus Smi. apud ]{oIh.', na lakach i przv [wtokacli dosvc po-

spob-to po (;50 m.
'

Lot,,.- ronn'rulafns fj.. iia suchszycb t^ikach, polanach i potoninaeli,

wszf^dzie po>j..>litc.

A.s-h-a<jaJns <iliiv;ipliiilh>H L.. l>rzej,neni las.nv, w rzadszych lasarh

i zaroalach po SoHnke dosvc czgsty.

Vu'ia hhsufa Koob, na p(jlach ornynb 'tu i owdzie, i)o SoHnko.

V. sihatica L., tylko miejsoaini, tak koto Xo^vo^ielicy nad \h^-

ezewkii . na -f.opienniku i Kabioj Skale 111)8 n».

l)od gorna granioe biic/.vu {l50 \\\. na pot,niiiacli Wt-

tlii'iskiej i' CarynskieJ 1.

^- Faha L., nprawiana po w.-i.-u-b do *)<.><> ni.



FLORA PIENIN.

ZebraJ! i oznaczyl

Jozef Zubrzyeki.

Spedzajac corocznie lato w Szczawnicy, mialem podczas cze-

styoh wycieczek w blizkie Pieniny, nieraz sposobnosc przyjrzec

sie niezwykle bogatej roslinnosci tych gor, tern wiecej zadziwiai^-

cej, ze skupionej na tak malym stosunkowo obszarze, jaki zaj"

muja Pieniny, wynoszacym zaledwie kolo jednej mili kwadratowej )•

W ciagu pierwszych kilku lat zajmowala moji^ uwage wv^

laeznie rodzina Storczykowatych — OrcMdeae, ktorych w tych

gorach bardzo wiele przyroda skupiJa. Zebralem ich 20 gatun-

kow; liczba, ktora juz sama wynosi polowe wszystkich gatunkovr

tej rodziny zualezionych dotychczas na ealej przestrzeni kraju na^

szego, a w szczegolnosci Karpat. Jezeli dodamy do tego jeszcze

kilka gatunkow znalezionych przez Berdaiia, a ktorych rame si§.

nie udaio odszukac. okaze si^ obtitosc gatunkow storczyk6w w tej

jednej okolicv tern wiecej uderzaiaca.

W ostatnicli lar;ie}. dnpi«n-() postanowitcni zebrac. o ile niozna

ivnicami; cate howie

Obacz Bivnislaw fi,

miotniku Towarzy.t



czane zazwjczaj do podobnycli wyka:
sposobnosc przekonac, czesto bardzo myhiie podai

imy Tatr, jako w Pieninach znalezio

(Flora von Galizien) przy
daje wyrazy : „Gewiss nicht

Galizien) przy wielu roslinach podanych

^^ ^ - rosliny, badz na wysokosci Pieniii ('JSi m. ).->/,(•/<•

nienapotkane, badz zgo'la wapieniom niewtasciwe, Jak . [,///<v/ n,<,it-

tana L., Betula nana L. i t. p.

Istnieniu w tych gorach innych roslin moglbym Ju zik^v z.i-

przeczyc, a to mianowicie takich, ktore tam, gdzie wystopuja. iiif

naleza bynajmniej do rzadkich i latwyeh do przeoczeuia.

Sadziiem, ie w dokiadnym wykazie roslin Pienin i iiaj-

blizej otaczajacych je szczytow g6r przylegiych b§de mbg\ w ii.i-

wiasie wl^czyc taki;e rosliny nienapotkane wprawdzie przeze innie,

lecz podawane niejednokrotnie w pomniejszych c.zesciowycli wyka-
zach i w rocznikach, a z nich wcielone w FIor§ Galicyi Knappa,
aby krytycznie obraz roslinnosci Pienin przedstawic; ale dokona-

niu tego zamiaru stanal na przeszkodzie brak zdrowia.

Wskutek tego zmuszony bylem zaniechac pierwotnej mysli

i, aby jakikolwiek pozytek przyniosiy moje dotychczasowe trudy

w tym wzgledzie podejmowane, podaje jako prdsty wykaz te tylko

rosliny, ktore sam widziatera i oznaczylem, z raniej lub \vi<-eej

dokiadnym opisem rozsiedlenia rosHny, o ile mi starczyly ku

atpliwie

tak 547

dotychczasowe moje poszukiwania.

Spis ten, jakkolwiek obejmuje
naczyniowych Pienin, liczy jednak i tak 547 gatunkow. mimo
pomini^eia wielu pospolitych roslin, ktdrych nie wziasvszy z razu

do zielnika, pozniej nie mogl'ein z caJa pewnoscia podac, zarowno

jak i bardzo wczesnej wiosennej flory, ktora pozniej zanika. raz

bowiem tylko nader krotki czas miaJem sposobnosc w tej porze

bawi(i w Pieninach.

Sadzac, i^ i ten wykaz, choc niedosc wyezerpujacy, nie b§-

ds-^ie bez poiytku, choeby jako przyczyivek do ogolnej geografii

rosliunej kraju naszego, a w szezeg6lnosei Karpat, podaje go z tem

wieksza nadzieja, ze zawiera mimo to par§ roslin woale niewyka-

zaiiych\v zachodniej Galicyi, a tern samem i w tej cz§aci_ Karpat.

Zestawiiem wykaz niniejszy podhig Koclia „Spnop.iin Florae

Oermonicne rt Helvetieae^ . jako najpowszeckniej znanego ukkdu.



Dicotyledoiieae.

Ranunculaceae.

Atra<jr,„: olpina L. Trzy Korony, Sokolica, SiodeJko, tak^e Ki-

czera uad Jaworkami,
Thalirinini aqmhujlipUum L. Pieniny i przylegte gory wapienne

a/, pc Jaworki, Kiczera. Kwiaty biale, niekiedy cienino lila.

Th. mi'am L. Naprzecivv Faciiiiieeliu nad Dunajcem, mniej licz-

nie od poprzedniego gatunku.

Anemone Hepatica L. W caJem pasmie bardzo licznie, w zwykJej

odmianie Rekitnej.

A. nemorosa L. Bardzo licznie.

A. ranunculoides L. W caiem pasmie dosyc licznie.

Ranunculus acomtifoUus L. Trzy Korony, Kiczera nad Jaworkami,

pojedynezo.

B. Ficaria L. W Pieninach i calej okolicy bardzo licznie.

R. montanus Willd. Wy^sze szczyty caJego pasma a± po Jaworki,

R. acris L., l^ki i polany caJej okolicy, wsz^dzie w wielkiej obfi-

tosci.

R. lamtginosus L. W caleni pasmie dosyc licznie, tak^e w przy-

legiych gorach, lecz tu mniej licznie.
. .

R. polyanthemos L. W calem pasmie i przyleglych gorach licznie.

R. repens L. Jako chwast wystepuje w caJej okolicy w bardzo

wielkiej obfitosci.

Caltha palustris L. Licznie, jak w calym kraju.

hopyrum thalictroides L. W catem pasmie.
Aquilegia mlgarw L. W caJem pasmie di po Jaworki, na i^y-

piskach wapiennych i polanach pojedynezo; w g6rach mim
Kroscienkiem a Tylraanowa, widzialem t§ rosline szczegoliiie

licznie zdobiaca nagie piaszczyste stoki gory.
Delphinium Consolida L. Szczawnica niznia po przydrozacb i w z*'

siewacL
Actaea spicata L. W calem pasmie w lasach bardzo licznie.

Cimicifuga foetida L. Trzy Korony, Rabsztyn.

Papaveraceae.

Ghelidonimn maius L. Po wapiennych zacienionych tarasacb po

rasta licznie.

Pnpaver Rhoms L. W zaaiewach nielicznie.



Fumariaceae.

Corydalis cava Schweig. W calem pasiiiie.

C. mva var. fl.
alho. Taini^e rzadziej.

G. fahacea Pers. Pospolita wszedzie.

C. mpnoides Wablenb. Nad Dunajoeiii naj)i-zeciw Fac-imi.clm,

pojedynczo; gatunek ten niewsponmiany wcale we tlorze

Galicyi zachodniej.

Cruciferae.

Nasturtium officinale R. Br, Szczawnica niznia, w parku.
N, silvestre R. Br. Przjdroza w caJej okolicy, licznie.

Barharea vulgaris R. Br. W calej okolicy, licznie.

Turritis glabra L. W catem pasniie, takze i po przylegtycli gtV

rach, Bryjarka.
Arabis alpina L. W catem pasniie dose licznie.

A. hirsuta Scop. W calem pasmie i przyleglych gorach bardzo

A. areaosa Scop. W calem pasmie bardzo licznie, niekiedy z ro-

zowym kwiatein.
A. Halleri L. [Cardamine stolonifera Scop.). W caJem pasmie

licznie.

Cardamine tmpatiens L. Sokolica, w lasach licznie.

G. pratensis L. Wilgotne polany, w calej okolicy bardzo licznie.

G. amara L. W calem pasmie.
Dentaria glandulosa WK. W calem pasmie.
D. hulhifera L. Sokolica od strony mostii na Dunajcu, dose licznie.

Sisymbrium officinale Scop. Po rowach i przydrozach jako chwast.

S. AlUaria Scop. Pieniny, pojedynczo.
Erysimum Wittmanni Zaw. W calem pasmie az po JaAvorki licz-

nie, jedna z najcharakterystyczniejszycb roslin Pienin.

^mapis arvensis L. Jako cbwast w zasiewacb.
Alyssum saxatile L. W calem pasmie licznie.
'' ' ' -- - -

- - .

pogpoiity.

Cajpsella Bursa pastoris Monch. Chwast, jak wsz§dzie tak i w tycl

okolicach pospolity.
^phanus Raphanistrum I.. W zasiewach.

Cistineae.

Selianthemum vulgare Uartn. var. glabrum Koch, [Gistas serpyl

lifolius Crantz). Po wszystkich wyiiszych szczytach pienm-

skich.



Violarieae.

Viola collina Bess. Lesnicki potok. banlzo licznie, iiajpioki

bne, lecz oblite, woniej.'i silni('j od wszystkich iiinycJ

jowyc'h tiolkow.

V. odorota r.. Jak w iniiych okolicach.

V. can'ma L. Szczawnica, w j;-aja(.'h i zaroslach hanlzo licz

V. silveftfris Lam. W catein pasini(^

V. tricolor L. var. vulijaris Koch. W zasievvach i p<> ugcM'i

2) var. mxatilift Koch ( l\ saxnti/is- Schiii). W caJn

mie, takzo w goracli przyl<-gtych, Szc/avviiica vvy/ni;

drodze do Seworynowki.

czystych zboc/.ach Dmuijca; na c/ysT.." u/ipininych sk.itach

wcale tej rosliny nie iiapotykab'iii.

Droseraceae.

Farnnasin pnlustrix L. W oaleni pasiiiic i ok<jlicy.

Polygaleae.

Pohi<fnlo aumra L. Na zacioiiionych tarasacl. vvapinuiych liczni^-

V. vu{;jaris L. Na poLiDa.-h i p..hr/r/acl) 1,...av o kwiatach tiole-

Sileneae

Gypsophila repens L. [j-^nirki potok. lic/.tiic na usypiskaoh wa-

pirmnych.

a. wurnlis L. ]>,. kainirn,.,-,-}, n-.-l Dunairnn.
Diantfius CarthH.v'o,>,>,>/,n I f,,.! -<in.l,>}ki. iti ...i stronv Dunajca,

Trzy Koronv. k.M,.„m na tr.u ia.t^ d, hr/.rach urwisk.

I>. plumarius L. \V ral.n iroinir l.c/iiir lu Mr>niV<'I' ^v^P'^""'

nych zbocza.h na .l^.m- uvstawmuvh. kwiaty zaws^e

barwv ftzv-tu luab.', i / .,In„ i „„./ .-.-la nu pfatkanu ko-

^'im>n<,rin\,ih,-:„.,i:. I \.,( r>,,.. ; „...;».( 'nkrowcj skaf)

^''/«^« 8m. W eak'j okohcy



Lychnis Viscaria L. Polany.

L. fios cucuU L. Po iakach wilgotnych lie:

L. vespertinq Sibth. W lasach.

/.. diurna Sibth. W cateni pasniie w lasacl

Agrostemma Oithago L. W zasiewach.

Alsineae.

Alsi7ie laricifolia Wablb. W caJem pasinie.

Holosteum umhellatum L. Nad Dunajcem.
Stellaria nemorum L. W caJem pasmie.

S. media Vill. Jako chwast wsz^dzie.

S. grnminea L. Szczawnica, po polanach

G. nrvense L. VVszgdzie po przydrozach.

Lmum Hsitatissimum L. W zasiewach i lui tarasaeh w;)j)iennjch

nad Dunajcem, czesto zdziezaly.

L. cathaHicum L. W calem pasmie po polanach bardzo licznie,

szczegolnie Szafranowka.

Malvaceae.

Malva silvestris L. W caJ'ej okohcy.

M. vulgaris Fries. Po przydrozach wsz^dzie.

Althaea officinalis L. Kroscienko, ponizej Trzech Koron zapewne

zdziczaJy.



H. Ursutum L. W catem pasniie bardzo licznie, tak^e Szczaw-

nica i okoliczne wzgorza.

Acer Pseudoplatanus L. W catem pasmi

A. platanoides L. W caJem pasmie liczr

sze drzewo wyrasta.

Oeranium phaeum L. W cai'em pas
G. pratense L. Czorsztyn, niezvvykle

jeckiego.

G. palustre L. W catej okolicy, zat

G. dissectum L. Szczawnica.
G. columbinum L. W caJeui pasinit;

G. rotundifoUum L. Wszcdzic po pr:

G. Bohertlanum L. W caicj okolicy

Impatiens noli tangere L. Nad Dunajcem koto stidetniego ir()d}a.

Oxalideae.

Oxalis Acetosella L. W lasach wszcdzi*' nosp^.l

Celastrineae.

Rhamneae.

Ilhamnus cathartica L. Szczawnira.



Ononi)^ h'rc'ma Jacq. W ealej okoliov banlzo pospolitv.

Anthi/lUs VulnemHa L. Wszedzic na lerasncli ^\;^l1i.>nIlycll bar-
flzo lit'znio, takze po jwlanadi gor sasiodiiioli

Medicmjo falcaia L. W calej okolicy lioznie.

M. hpuUna L. W'szodzie ])o przydrozach.
MeUlotm nlha Desr. W oalem pasmie, pobrzeza Dunajca.
M. ofticinnh's Dosr. Szezawniea koJo (Iri)gi kii zakhadowi.

Infolium pratcnse L. Wszodzie zdziezafa i w uprawie.
T. medium L. Polany ^^orskie catej okolicy.
T.alpeshc L W cal.Mu pasmio i w gorach"^ przylegjych licznie

T. ochrohucnni L. Siu-bc pastwiska "niezbyt licznie.""

T. arrense L. Na szczytac!) czysto wapiennych nie napotkatem

t(;ii"i) koiiiczu. taiti Jodnak, gdzie one przvtykaj{\. do s^sicd-

niogo jia^ma trachitowego, rosnio bardzo obficie wespol z /'V-

T. t'raiiii'frtrm L. N;i >|r.jiych mhikach nad Szlaclitowa ku tak

;/;. Iniln-ldnnt L. S/r^au ni<-a.

Lotm corniciJatvs L. Wszedzie w 'okolicy licznie.

Phaca nusfrnh'^ L. [Aatrmialus amtrnh's Lam). Szczyt S

Trzy Korony.

Asiraf/alm <jhfci/plt>/Uo.'i L. W caJem pasnu'e na pobrzezacl

Coroninn rnria L. W calej okolicy niniej wigcej licznio.

nciasatSra L. W zasiewach.
V. sdvntic ~

niiedzach.

,
w wielkiej mnogo-
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Amygdaleae.

Pi'uims sp/no.to L. Po luiedzach i skah
P. avium L. W ealem pasinic pojedyn
P. Podus L. W eatern i)asmie.

Rosaceae.

Spiraea chamaednfoh'n h. Sc^kolica.

s. Aruncus L. W catcm pa.mii,' l)a

s. Ulmaria L. Kmsc-ionko, Szc/.aw

krvcl. polanaoh.

s. I'lUpenduhy L. Trzv Koronv.
Ge-«m nrhuna.n L. Ws/.f^dzic, licznic

G. >wV«;. L. W catej okolicv na w
liu

R JruUcosus L. W oalcj okolicy.
Fracjaria vcsca L. W.sZ(;dzie.

Pofenti/Ia nnserinn L. VVszgdzie.
P. ^•^r«.; L. W eaten pas.ni..
P. ar;je,^^m L. W calem pa^init^ lie

P. 'ecfa L. Lesiiicki potok, li.-znie.

P. reptaas L. W eaten pa.ini.,.

Agrii/ion,

llosa a/pinn L. W catem pasmie.
P. canina L. Wszgdzie.

Sanguisorbeae.

Alchemilln vuhjorls L. Wsz.'dzie.
A. vulgaris % subsrriao Koeli^ (J. mofifn.

Poterinm Sanymsorha L. W cah'in pasniit;.

Pomaceae.

P. Malus L. Poiedvi)
>S'.r/.«. Aurupnrii L.



media Ehrb. Zai

\,jthrurn SaUcaria L. Kroscienko, d.. rz

tak/.e Szczawnica.

Tamariscineae.

Myru:a/-/fTf germanica Desv. Nad Dunajc

I Sut. W calej okolicy, mniej w saniych P
/S'. acre L. W calej okoliey.

Sempervivum sohoUferum Sims. Wszystkie szczyty Pienir

Jaworki na przyle^tych wapiennych goracb.

Grossularieae.

Ribes Grossularia L. Nad stuletniem zrodteiu.

R. alpinum L. W caJem pasmie bardzo licznie.

Saxifrayn Aizoon Jacq. W caJeni pasi

dzie po skalach, pniach drzew, 0(

ChryHoajylemum altermfoUum L. W catc

usypiskach wapieunycb.

Umbelliferae.

Sanicula europaen L. VV ca^e
AHtrantia maior L. W cateni

^erjopodium Podayraria L. J;.

p. .
^ pi'zydro^^ach.

Pimpinella mnyna L. Wszgdzie dose licznie.

P- Saxifraya L. W ealeni pasiaie bardzo licznie.

f-
niyra Willd. Polaiiy -orskie caJej okolicy.

^um latifoUum L. Sokolica.
^pleurum falcatum L. W calem pasmie.
-"• rotundifolium L. Trzy Korony.
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Aethum Cynapium L. W catej okolicy.

Feucedaaum ausfriacum Koch. W calem pasmie bardzo lieznie.

Ueradeum Sphondylium L. Jako chwast prawie wszedzie licziiie.

Lnserpitiuin lalifolium L. W calem pasmie.

CImerophyllum Mrsutum L. W calem pasmie i w gorach okolicz-

Ch. aromaticum L. Siiczawnica.

Pleurospermum austnacum Hoffm. Pojedynczo, Sokolica.

Araliaceae.

IJedera Helix L. W lasacli caJego pasina liczniej iiiz w

Cornus sanyuinea L. W calem pasmie lieznie.

Caprifoliaceae.

Sambucua nigra L. Pojedynczo.

S. racemosa L. W calem pasmie lieznie.

Viburnum Opulus L. W calej okolicy lieznie.

Lonicera Xylostsum L. W calem pasmie bardzo lieznie.

L. nigra L. Siodelko.

Stellatae.

Sherardia arvensis L. W zasiewach, szczegolniej nad SzC/

gdzie niezwykle obficie wystepuje i nulezy z tego

do najcharakterystyczniej-szycii rcslin tej okolicy ').

Asperula odorata L. Wszedzie po lasach.
Galium vernum Scop. Wszedzie po przydroyach lieznie.

G. Aparine L. Jako chwast w zasiewach.
G. sihaticum L. W calem pasmie bardzo obficie.

G. Mollugo L. Po miedzach i przydrozach w cab;j okoh'

Valerianeae.

Valeriana sambucifolia Mikan. W cal.-

V, iripteris L. W calem pasmie liczui

Valerianella olitoria Moeneli. Wszedzi*.



tug udzie

h nie widziatem tej rosliny, nadinie-

niam tylko o iiiej w tym spisie, jako o roslinie rzadszej,

a w bard/o pobliskicli goracli znajdujacej sie, mianowicie
za Kroscienkiem przy drodze ku Tylmanowej wiodaoej.

knnutia silvatica Dub. Nielieznie na lesn^'ch polanach.
A', arvensis Coult. Wsz§dzie w obtitosci, cz§sto z kwiatem biaJjm.

Succisa pratensis Munch. Wielka polaua w Pieninach naprzeciw

szatasu pod Trzema Koronami; w tem niiejscu obficie, na
innych polanach nie widziatem tej rosliny.

Scabiosa ochroleuca L. W samyeh Pieninach, przewa^^nie pojedyn-

czo, rzadko w g6rach przylegtych, tylko miejscarai, lecz

gromadnie.
S. Columbaria L. Po przydrozach bardzo licznie, wsz§dzie w g6-

rach najblizszych Pienin ; w samyeh Pieninach jednakze.

gdzie wystepuje czysty wapien, przewaznie rzadko, a nato-

,vystepuje feira nast^puj^ica.

nadzwyczaj wielkiej na kazdem miejseu obfitosci. Jedi

tiajliczniej
"

wystepujacych roslin w "tych gorr"-

Chrysanthemum Zaioadzkii Herb., Saxifraga A\
ystepujacych roslin w tych gorach wcspoi

m Zawadzku Herb., Saxifraga Aizoon Jacq.,

Bupleurum falcatum L., Sempervivum sobuliferum Sims., po-

krywa gWwnie i najobiiciej i na kaidem odkrytem miej-

seu stoki wapienne ca^ego pasraa przedlu^ajacego sie az poza

Jaworki, od szczytow az po Dunajec.

Compositae.

Eupatorium cannabinum L. W lasach catego pasma miojscaini

licznie.

-nomogyne alpina Cassin. W caJem pasmie.

Tussilayo Farfara L. Wsz^dzie.
Petasites albus Giirtn. W calem pasmie. brzegi potokow; liscie

dorastaja tu olbrzymiej wielkosci.

P- vulgaris Desf. {P. officinalis Monch). Szczawnica, Pieniny.

^ster alpinus L. W calem pasmie licznie.
.

^ellidiastrum Michelii Cass. Pod Siodelkiera od strony Dunajca

i Pienski potok.
fUis perennis L. Wsz^dzie.
^^geron canadensis L. Wszedzie na kamiencach i jako chvva.st

po zagrodach i drogaeh.



pasmie.

Eriyenm acris L. Po przydrozach miejscanii.

Solidnyo Vnv/a aurca L. \V catem pasmie licznie.

5. Virija aurea L. vnr. laUfolia Koch. Sokolica. bardzo typowa ^

Inula ensifolin L. Licznie po slonecznych stromych scianach.

1. salicina L. W catoni pasmie juk poprzediiia.

I. Conyza DC Na zacieiiionyeli miejscach w calom pasmie.
Bidens cernun L. Czorsztyn nad Diinajcem.
Fikgo (jermanica L. Tarn "ji'dytuc, zarowiu) jak Trifoliam nrven.^e

L., gdzie wrzyuaja sic narzutc)\vn j^^izy trncliitowo. pokry-

waji^ee swvin sziitrem wapicn — Jannuta. i

Gnaph(dmvi silvallcuia h. Po kamieneach i przydrozacli.
5

G. ullglnosum L. Xad Dunujccm. '

G. dioiciim L. W ealeui paJinic licznie.

Artemisia AbsiyUhiuvi L. \\

A. Ahrotanuhi L. W calem
A. vulgaris L. Ko*o zagrod.

"

Tanaccium vulyare L. PojeJynczo.
Achillea Millefolium L. Wszedziii ])o miedzacli.

^L ^rvZsiT\r"\N^z^I^^'
''"^"'" *'"''' '^'^'•'^•^>— '^''"^'""*'-

Chrysanthenuini Leucaatheniu,,, L W catej ok./.ey licznie.

Ch. /Mwadzkii Herb. W catmi pasmie i po uapiennych szczytach,

az pu Jaworki , bardzo obticie. lizadka roslina minio to,

gdyz tylko do Fienin w Europie ograniczona, jest tern sa-

mem najcliarakterystyczniejsza rohlina tych gor.
Uk corymhosu,n L. 'IVzy Koi'ony. takzc Kiczera nad Jaworkann,

wogole pojedsnczo.
Cineraria lowjifoUa ^Jac(i . Sokubca.
6. aurantiaca Hoppe. car. lanata Ivoclj. 16'. cauitata Koch. ed. I).

.

Trzy Korony. pojVdyncz
Senecio lulyans L. Jake chn.

SCOSUS i.. Lesnicki U.Uok. n.-l tnr,>«nr.l

acobaea L. X;i ^)^^,. kich i w zasi<MVii

'S. subalpit

Cirsium U
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C. rimJare Link. Po polanach w caJem pasmie.
C. arvense Scop. Wsz§dzie. Var. integrifoUum {C. setonum JJieb.)

Szczawnica.
Garduits acanthoides L. W calej okolicy.

G. defloratus L. Polany calego pasma.
Garlina acaulifs L. W calem pasmie i gorack przylegl'ych, Trzy

Korony, Polanica.
G. vulgaris L. W caiej okolicy.
G. nebrodensis Giiss. Golica, szczyty.

Jacea L. Wszedzie po polanach.
G. montana L. W eatera pasmie od szczyt6w az ])(> tar.isy nad

G. Gyanus L. W zasiewach niezbyt licznie, jak przowuznio w jr('.-

rach.

G. Scabiosa L. W catem pasmie i okolicznych gorach bardzo

Lampsana communis L. W zasiewach.
Gichorium Intyhus L. Wszedzie po miedzach.
Leontodon hastilis L. Szczawnica, licznie.

L. incanus Schrank. Wy^sze szczyty.
f^icris kieracjoides L. W calem pasmie, w zaroslach kcjlo zaklaflu

szczawnickiego. wszedzie licznie.

Tragopogon pratensis L. W catem pasmie.
Taraxacum officinale Wigg. Niemniej pospolity chwast jak wsztjdzie.

Prenanthes purpurea L. W lasach calego pasma licziue.

Lactuca inuralis Fres. Wsz§dzie po lasach.

Sonchus oleraceus L. Jako chwast po zagrodach i drogach.
S. arvensis L. W zasiewach.
Orepis biennis L. Szczawnica.
G. paludosa Monch. Szczawnica.
aieracium Pilosella L. Wszedzie po wzg6rzach.
-«. stolonifiorum WK. \
^- Auricula L. W eatem pasmie.
ii- bifidum Kit. Niemniej jak w calych Karpatach ohHcie.

^ prenanthoides Vill. W cal'em pasmie pojedynczo.
" umbellatum L. W calem pasmie bardzo licznie.

Lappa neviorom Korn. S/.ezawnica.

Campanulaceae.

Phyteuma orbiculare L. W calem pasmie mniej wiecej licznie.



Campanula rotundifoUa L. W calem pasraie.

C. rapunculoides L. Szczawnica, licenie.

C. Trachelium L. W calem pasmie.

C. latifolia L. Szczawnica. licznie.

G. patula L. W calej okolicy po iakach.

C. persicifolia L. W calem pasmie bardzo licznic, c/rsto z kwia-

tera biaJym, Trzy Korony.
C. glomerata L. W calera pasmie po polanach lif/iiic

Vaccinieae.

Vaccinium Myrtillus L. Po lasach.

Pirolaceae.

Ptrola rotundifoUa L. W lasach calego pasiiia licznie.

P. secunda L. {Ramischia secunda Garcke). W hisarli e-alej oko-

licy bardzo licznie.

P. um'flora L. Pienski potok, sztolnie poiiizci Kaljsztyna, miej-

scami g-roniadnie.

Monotropeae.

Monotropa Hypopitys L. W calera pasmie.

Oleaceae.

Fraxinus eucelswr L. Wszedzie kolo domow wtoscianskich ; czy

dziko w lasach, nie wiem.

Asclepiadeae.

Cynnnchum Vincetoxicum R. Br. W calem pasmie licznie.

Gentianeae.

Gentiana cruciata L. W cafem jiasmie.
G. asclepiadea L. W caiem pasmie ha.dzo lir/.nic
G. verna L. Trzy Korony.
G. germanica Willd. W catem t.asmi(> lic/.nie.
G. ctkata L. W caiej okolicy pojedynczu.
Erythraea pulchella Fries. Trzy' Korony.

Convolvulaceae.

Convolvulus arvenns L. W.z.^dzie w zasiewach.



Borragineae.

Anchusa officinalis L. Lesnicki potok.
Symphytum officinale L. Szczawnica.
S. cordatum WK. W calem pasniie pojcdync:
Cerinthe minor L. rar. mncuJata MB. W cat(

Echium vidgare L. Wszedzie.
Pulmonaria officinalis L. Wszedzie w la.sach

P.^ angustifolia L. W cateni i)asniie mniej lie:

Lithospermum officinale L. Nad Duiiajceni.

Myosotis palustris With. Wszgdzie obficie, na
M. hispida Schlochtend. Pospolita.
M. silvatica Hoffm. W catem pasmie obficie.

M. sparsiflora Mik. W catera pasmie. Szczaw
M. variabilis Ang. Pieniny.

Verbasceae.

Verhascum thapsilorme Schrad. W caJej okolicy.

V. nigrum L. W caJem pasmie.
V. lanatum Schrad. Naprzeciw Faeimiechu nad Dunajee.n.

Scrophularia nodosa L. Wszedzie po zai'Oslach.

Antirrhineae.

Digitalis grandiflora Lam. W caJem pasmie bardzo licznie.

Linaria vulgaris Mill. Szczawnica, Pieniny, pus[)()lita.

L. minor Desf. Wszedzie nad Diinajcem, Lesnicki putok.

Veronica urticaefolia L. W caiem pasmie.
V. Chamaedrys L, Wszedzie po ugorach.
V. officinalis L. W catem pasmie.

. .

y- spicata L. var. orchidea Cr. Pqjedynczo w catem pasmie, Les-

nicki potok.
V. Buxhaumii Ten. Po ugorach i drogach.
V- hederaefolia L. W casern pasmie miejsearai, niezbyt licznie.

V. arvensis L. Po rolaeh i Offrodach.



Rhinathaceae.

Melampyrum nemorosum L. Trzy Korony, tam dosyc licznie, w in-

nych cz§8ciach Pienin nie napotkalem tej rosliny ani w ^b-

rach pobliskich.

Pedicularis palustris L. Trzy Korony.
Rhinanthus minor Ehrh. Polany.
Bk. maior Ehrh. Wsz^dzie po iakach.
Euphrasia ofjicinalis L. Wszedzie w okolicy bardza licznie.

E. Odontites L. Po przydroiiach miejscanii dosyc licznie.

Labiatae.

Mentha silvestris L. W caleni pasniie obHcie.
M. arvensis L. Wszedzie po ugoracli.
Lycopus europaeus L. Lesnicki potok.
Salvia glutinosa L. W calej okolicy, a szezegijlnic w lasach Pie-

nin nadzwyczaj licznie.

S. verticillata L. Wszedzie obficie.
Origanum vulgare L. Wszedzie w okolicy.
Thymus Serpyllum L. Wszedzie po wzgorzach.
talamtntha Acinos Clairv. W caJem pasraie bardzo obticie.

Glinopodium vtdgare L. W catej okolicy.
(riechoma hederacea L. Wszedzie.
Lamium purpureum L. Wszedzie po lasach.
L. album L. Szczawnica
L. macuhtum L. Po lasach.
(raleobdolon luteum Huds. Miejscanii.
(raUopsis ochroUuca Lam. Szczawnica.
(r. versicolor Curt. W zasiewach.

^. Ladanum L. var. a,n<justifolia Koch. I.<-.s.ncki putok.
Ua^^hys yermanica L. Po suchych u-..rach i

pastwi.kach w calej

S alpina L. W caleni pasmie.
b. silvatica L. Szczawnica.
S palustris L. Po rolach, Szczawnica, licznie.
Betontm officinalis L. Pojedynczo, polany.



Prunella vuhjaris L. W catej okolicy licznie,

skiem obok zwyklej tak^e odmiana z k

przestrzeni mi^dzy zrodelkiem stuletnit

wie wyJacznie w tej formie.
A'niija reptans L. W catem pasmie.

Lentibularieae.

PhKjut'cnla vulgaris L. Na wszystkich wyzszycli szczyt.ii

okolicy. Trzy Korony, Janiiuta, Kiczera nad Jawork

Primulaceae,

Lysimachia vulgaris L. W caiem pasmie pojedynczo, na p'

Szafranowka.
L. pmictata L. Nad Dunajcem, naprzeciw Facimiechu.
L. Nummularia L. W caJej okolicy licznie.

L. ciliata L. Szafran6wka.
X. nemorum L. Pieniny iniejscarai, Szczawnica: w parku.

Androsace lactea L. J^ajwy^sze szczyty, Sokolica.

Plantagineae.

Plantago maior L. W caiej okolicy, szczegolniej obficie po la-

kacb nad Szczawnica.
-P. media L. Wsz§dzie jako chwaat.
P. lanceolata L. W cafera pasmie po tarasach wapiennych i pn-

lanach mniej licznie.
P- montana Lam. Knapp oznaeza istnienie tej roshny w Pieni-

nach wyrazera „zweifelhaft"
;
posiadam jednakze w zielniku

bardzo wybitny okaz tej rosliny z Trzech Koron (982 m.),

znajduje sie rownie^ w poblizkich gorach jak na Lubaniu

nad Kroscienkiem (wy2ej 1000 m.), nie ulcga wi§c w^tph-

wosci, tQ I na innych wyzszych szczytach znajdowae sie

Amaranthaceae.

^marantJrm retrofiexus L. Jako chwast pojedynczo, Szczawnica.

Chenopodeae.

^^^enopodium album L. Wsz§dzie jako chwast.



Polygoneae.

Rumex ohtusifolius L. Jako chwast wrsz^dzio.

R. scutatus L Nad Dunajcem, naprzeciw Snkolic

scu obficie.

R. Ace.tosa L. Po kkach w ca^'ej okolicy.

rolyi/onum viviparum L. Jako chwast przy drog

P. aviculare L. Jako chwast, Szczawnica

P. dumetorum L. Nad Dunajcem, najliczniej naprzi

Thymeleae.

W cafem pasinic

Aristolochieae.

Amrum europaeum L. W lasach wszedzie.

Euphorbiaceae.

Euphorhia helioscopia L. Jako chwast wszcdzio.

^. dul,cis L. Pospolity.

E. mnytjdaloides L. Wsz^dzie w lasacli.

E. Cypnrissms L. Wszedzie po suchych wz<^-(')rzach.

E. saltcifolia Host. Szczawnica, zarosla.

Urticeae.

Urtica urens L. Jako chwast wsz§dzie.
U. dioka L. Jako chwast wsz^dzie, licznie porasta tak^.e usypi-

ska wapienne, na ktorych liscie i caJa roshiia przybiera

bardzo ciemna barwg, wybitnie wynS/niajac si? od rosna-

cych na ugorach i przydro^ach okaz(5w. ,

Cannahis sathn L. Uprawiana, niekiedy zdziczak na tarasacb naa

Dunajcem.

Vlmus montnna Sm. W catem pasraie, Rabsztyn nad grot^i,
ja^o

krzew tu i na innych miejscach.

Cupuliferae.

Fafius aihatica L. Tworzy w nizazych >

lasy, Golica, Sokolica od strony



Querciis sessiUjiora Sm. W lasacli

tylko kartowaty.

Corylus Avellana L. Wsz§dzie po
Garpinus Betulus L. Pospolity.

Salix alba L. Nad Dunajceni.
S. vimmalis L. Zdziczafa wsz^dzie na kai«ioncacli.
S. siUsiaca Willd. VV caiem pasmic wsz^dzic.
H. rosmarinifolia L. Na tarasach wai)i<Minvt'li luul Duii.ijccni.

Populus alha L. Szczawnica.
P. fremula L. Po lasach pojedynczo.

Betulineae.

Betula alba L. Nad Dunajcem, jedynie karlowate i drobne okazy
i to bardzo rzadko, r6wnie:^ trudno napotkac to drzcnvo

i w okolicznych lasach koto Szczawnicy, niiino ze juz z.n

Kroscienkiem ciagna si§ eale pasnia ska! pokrvtycli \\ y-

<q.cznie brzezina.
Ahus incana DC. Wsj

Coniferae.

JooTMs baccata L. W drobnych okazuch po szez

lecz i to tylko juz w miejscaeh niedostepr

'Jumperus communis L. W eaiera pasmie, lecz nie tak lioznie jafc

w gorach przyiegtych.

'/. ^abina L. Tylko w tych gorach w naszym kraju. Obecnit

znane sa trzy miejsca w calera pasmie. gdzie si§ jeszczt

ten jatowiec dochowal; najsilniejszy oka/, na poludniowej

niedost^pnej skale Sokolicy blizko szczytu, mniejszy na Fa

cimiechu, rowniez w miejscu niedost^pnem, po barwie tylk(

do rozpoznania tatwy; trzeci nad Lesnickim potokiem,

Niszcza t§ roslin§ turysci przez odstrzeliwanie galezi. a takzc

g6rale'i goralki.

^'nuH silrestris L. Pojedynczo po lasach caiych Pienitt, czesto na

saniyeh szczytach, Sokolica, Cukrowa skaia.



p. Larix L. Grupami w raiejscu zwanem „rrzechodki" miprzeciw

Potoku i Lesnicy; zdaje sie, jest to jedyne oprocz Tati

pewne miejsce, gdzie to drzewo liczniej dziko wystepuje

podobniei; gromadtiie wystepowac si§ zdaje w lasach staro

sj^deckich.

P. Picea L. Tworzy giowne pokrycie Pienin.

P. Ahies L. Pojedynezo w calem pasmie.

Monocotyledoneae.

Juncagineae.

L. Na mlakach, Szlachtowa *).

Aroideae.

Acorus Galamus L. Czorsztyn nad Dunajcem^).

Orchideae.

Orchis militaris L. Polanica, Kiczera nad Jaworkami, pojedynezo

i dose rzadko.
. .

Polanica, Trzy Korony, dosyc licznie, szezegolniej

0. globom L. Trzy Korony tylko, lecz tutaj licznie.

0. Mono L. Wszedzie po polanach wilgotnych.
0. maculata L. Polany nierzadko i w przylegiych g6rach.

0. latifoUa L. Polany, wszedzie dose licznie.

Oymnadema conopsea R. Br. W calem pasmie wszedzie nadzwy

czaj obficie.

Coeloglossum viride Hartm. Trzy Korony, do^c rzadko.
Platantera Ufolia Rich. Wszedzie po poianach w catej okolicy.

Ophrys muscifera Huds. Ten pi^kny i rzadki storczyk, o lie »'

wiadomo, dotad w zachodniej Galicyi wcale niewykazany,

znalazlem na'jednem tylko miejacu pod Golica, naprzeciw

*) Znalaztem w r.

jdwka. Br. G.

») Znajduje sie za



miejsca zwanego Przechodkami, gdzie gromadnic na tar.i

s'ach wapiennych porasta; opr6cz tych kilkuiiastu okaz/'W

Ui rosnacych, z kt6rych kilka zasuszyJem, nie napotkakui
go nigdzie wieeej. Wiele jest takich rzadszych roslin w Vu--

ninach, kt<5re si§ w jednem miejscu skupiaja . clior cyj:>\»

licznie, zgoJa sie nie znajdujac w reszcie pasma : stad t«/

wyczerpujacy wykaz tych miejsc jest bardzo tiiulny. \\>l^a

zany wyie] storczyk n. p. znalazlera dopiere inzerlnHizi.'

poraz dwudziesty mo^e obok powyi^szego miejsfa.

Gephalanthera pattens Rich. Trzy Korony, dose rzadko.
C. ensifolia Rich. Sokolica, Trzy Korony, liczniej niz pojirz.-ihn.

Epipactis latifoUa All. W calem pasmie pospolity.

E. rubiginosa Gaud. W calem pasmie licznie, Trzy Korony, liah-

sztyn, Golica najliczniej.

E.palusfrts Crantz. Nad Jaworkami.
Listera ovata R. Br W catem pasmie po polanach, najliczniej na

Szafranowce.

Neottia Nidus avis Rich. Sokolica, Trzy Korony, licznie.

OorallorrMza innata R. Br. Podtug ustnie mi udzielonej wiado-

mosci przez znanego naszego floryste p. Kaziraierza La})-

czynskiego ^).

Malays monopkyllos Sw. Pod Golic^, tylko jeden okaz *).

Cypripedium Calceolus L. Sokolica, Trzy Korony, ten storczyk

dosiega tu calej swej wspanialosci, kwiaty niezwykle wiel-

kie i caJ'y wzrost bujniejszy; przytrafia si^ dose cz§sto, lecz

na raaJ'ej przestrzeni.

Amaryllideae.

Cralanthus nivalis L. Pieniny, polany Trzecb Koron, w kwiecie

jeszcze w pierwszej polowie maja.

Irideae.

Gladiolus imbrivatus L. Bardzo licznie po polach i w zasiewach

civJej okolicy.

Asparageae.

-Pam quadrijolia L. Wsz^dzie w lasach.

liu od strony Tylmanowej, w lesie,

kn^nicom tylmanowskim. Br. G.

r pobliza drogi do Czerwonego Klaszt



Convallaria verticillata L. Trzy Koroiiy tylko, lecz tutaj bardzu

licznie.

C. latifolia Jacq. W cafem pasrnie dose czgsto sie napotyka, lecz

pojedynczo przewaznie.

G. multiflora L. W calem pasnne licznie, dochodzi tu cz§3to oka-

zalych rozmiarow.

0. maialis L. Rzadko, stauowiska nie znani, widywatem tylko

liscie tej rosliny w Pieninaeh porzucone.
Jfaianthemum hifoUum DC. W lasach.

Liliaceae.

Lilmm Martagon L. Bardzo licznie w catem pasrnie, niekiedy

okazaie okazy przeszto 80 kwiatow na *odydze jednej

liczace.

Allium acutangulum Schrad. Niezmiernie obficie w calem pasrnie %

autumnale L. Szczawnica, w sadzie.

album L. Trzy Korony, na jednej polanie gromadnie.

alyculata Wahl. W calem pasrnie obficie.

Juncus glaucus Ehrh. W calym obszarze.
/. lamprocarpus Ehrh. W calem pasraie. ai

]

Luzuln albida DC. W catem pasmie i okolicy :

Cyperaceae.

Heleocharis palustrts R. Br. Na mlakach miejscami.
Sctrpus silvaticm L. Wszedzie.
5. compressus Pars. Na mlakach wszedzie.
Enophorum angustifolmm Roth. Szczawnica niznia najbci^niej,

^

takze w calej okolicy na odpowiednicb miejscacb.
Carex murtcata L. Szczawnica w parku licznie.

6. vulgaris Fries. W calej okolicy.
6. a^ia Scop. W calem pasmie pojedynczo.
C. panicea L. Pieniny.



rrcx pallescens L. Pieniny, pospolita.

jlava L. W caleni pasniie i okoliczn

dtstans L. Trzy Korony, iniejsfanii

silvatica Huds. Szczawnica w parkii

nach sainych; blizej iniejsc-a nie -^

hinervia Sm. Pieniny.

Setan'a viridis ]}eauv. Naprzeciw Facimiechu, iia z.iiiiiildiiyi

piaskiem larasach wapiennych.

Anthoxanthum odoratum L. Wszedzie w okolicy.

Pkleum pratense L. Wszedzie w okolicy.

Agrostis stolonipra L. Wszgdzie w okolicy.

A. vulgaris Witt. Tak satno licznie.

Apera Spicn vend Beauv. Szczawnica, kki.

Calamagrostis littorea DC. i).

G. sHvatica DC. W caieni pasmie obficie.

Phragmites communis Trin.^).

SesleHa coeruha Ard. W caJem pasmie nn kazdem iniejscu
|

tarasach wapiennych, obficie.

Aira cnespitosa L. Wszedzie po polach.

Hohm lanatus L. Szczawnica.
H. mollis L. Szczawnica.
Melica ciliata L. W calem pasmie miejscami. Czorsztyn

,
po

SiodeJkiem nad Dunajcem.
M. nutans L. W catem pasmie nie licznie.

Poa annua L. Wszedzie.
P. nemoralis L. W zaroslach. Szczawnica wszedzie.

P. pratensis L. Wszedzie.
?. trivialts L. Polany.
P. mdetica Haenke. W zaroslach. Szczawnica.

P. compressa L. W cai'em pasmie i okolicy, licznie.

Arrhenatherum elatius Mert. et Koch. Szczawnica.

Avena sativa L. Uprawiony i zdziczaty, wszedzie.

Ghjceria pUcata Fries. Szczawnica.
Priza media L. W caiem pasmie bardzo licznie, suche polany.

I^actylis ylmnerata L. Wszedzie.
Ci/nosurus cristatus L. Bardzo obficie wszedzie.

testucn fiiijantea Vill. Szczawnica w parku.

te ostrzyce po obu hrzegach Dunajca

! naiiotkalem tej tiziiny. az d.qtiero
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Festuca ovina L. var. vidgaris Schrad. Wszedzic.

F. rubra L. Po ugorach i miedzach.

F. silvatica L. Szczawnica, obficie w parku.

F. elatior L. (F. -pratensis Huds.). Wszedzie.

Brachypodium silvaticum R. et Sch. W zaroslach.

Bromus mollis L. Wszedzie nad Dunajcem, Szczawnica.

B. patulics M. et Koch. Rzadko w zasiewach.

Triticum vulgare Vill. Uprawiane i zdziczate.

T. repem L. Wsz§dzie^ jako chwast uprzykrzony.
T. caninum Schreb. Szczawnica, licznie.

Elymus europaeus L. Zamczysko sw. King! ^).

Hordeum vulgare L. Uprawiane i zdziczale niekiedy.
LoUmn perenne L. Wszedzie.

Acotyledoneae.

Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Wszedzie ua wilgotnycii uainulach.
E. Telmateia Ehrb. Kzadki ^).

E. Ki&mde L. Pieniny.

Lycopodiaceae.

Ljjcopodium davatum L. W lasach wszedzie.
L. Selago L. Trzy Korony.

Filices.

Botrychium Lunaria Sw. W catera pasmie.
Polypodium vulgare L. Bardzo licznie, wszedzie w lasach.

M. -urrtfu^iaris ij. vv ca^^em pasmie bardzo obficie.
Aspidmm aculeatum Doll. W caJem pasmie, w lasach c

Polystichum spinuUmm DC. (Aspidium spmuloswn Sw.)

Gystopteris fragiUs Bernh. W catem pasmie licznie.
_ .

C atptna L. W caJem pa-smie mniej obficie od poprzedzajaeej.

6. regia Presl. W jednem tylko miejscu na Sokolicy, kolo groty

malej, od strony mostu na Dunajcu.

') Takie na Lubaniu, Br.
') Skrzyp tea znalazlein r.

sjyska sw. Kingi. w Smierdzc



Asplenium Filix femina Bernh. W calem pasniie niezbyt licznie.

A. Trichomanes L. W calem pasmie bardzo licznie.

iride Huds. Siodetko od strony Dunajca, stoki poJoxy.ste po-
u„...-

• . /„• • 1 ych raiejscach. W tern

lej przestrzeni i dosyd.

, -a „ . ^ ^^^ miejscach, wespol

Trichomanes L., lecz liczniej nieco od ostatniej (gdy

na przylegtych tu^ scianach stromych tylko ostatnia licznie

porasta, mimo rownie zacienionego, skalnego i wilgotnego

terenu) co za jej potrzeb^ ostony sniegowej przeraawia.

A. Ruta muraria L.
' Wsz^dzie licznie, chod w samycli Pieninacli

nie tyle, co w gorach przyleglych.

Scolopendrium officinarum Sw. W catena pasmie niszczona przez

gorali i turystow, w okazalszych okazach juz tylko w niiej-

scach niedost^pnych ^).

Pteris aqmlina L. Wsz§dzie po lasach i ugorach, bardzo obficie,

na wapiennych tarasach rzadko.

Struihioptens yermam'ca Willd. Rzadka i nie wiem zupetnie pew-

nie, czy egzemplarz, ktory widziaiem, pochodzii ze saniych

Pienin, czy z gory Skalki nad Szczawnica ^).

w parowie na p(vfudnie 2

Istych i zacienionjch mie

--^m^



DODATEK

do

FLORY PIENINSKIEJ.

Prof. Bronislaw Gnstawicz.

(od 2B lipea do 30 wrzeania), 1875 (od 20 lipca do 10 pazdziern.), 1880

(lipiec) i 1885 (od 15 lipca do 27 wrzesnia) w Pieninach, dla zebrania

niateryalu do opisu tego malego, a przeciez pod wielu wzgManai

bardzo ciekawego pasma gorskiego, jakote^ okolicy podpieninskiej,

szczeg61niejsza uwag§ zwr6cilem na Acre miejscowa. Wypadki

mych spostrzeien, uzupeJnionych zapiskami , kt6re otrzymaiein

w r. 1878 w spusciznie po s. p. prof, Drze Eugeniuszu Janocie,

biegiym i skrzetnym badaczu nietylko tego zakatka gdrskiego,

ale tak^e poblizkich Tatr , oglosilem drukiem w VI. tornie Fa-

mi^tnika Towarzystwa Tatrzanskiego (
Krak6w, 1881)

p. t. „Przyczynek do flory pieninskiej" (str. 23),
po;

dawszy we wst§pie dokladny opis topograficznv zachodniej pofaci

Pienin '). Owczesny moj wykaz, do kt6rego wciagnaiem taUe ro-

shny na Lubaniu (1211 m) zebrane, obejmowat 409 gatunkow )•

) Inne prace moje dotyczace Pienin i ich okolicy s.a : 1)
Wyci

Czorsztyiiskie. Warszawa'lHHO. 2) Einiget liber das Dunajecer

•Zrpser Botec. Leutschau. 18H0 (nr. 21). H) U stop Pienin. W ,«i

rszawskiej-. 1882 (zesz. czerwcowy i lipcowy). 4) Szkice geograf.



W colli uzupehiieni.-i tcpfo

li])ea do Smicu-dzonki. innvv

Hory pienin>kii'j. ZbiV.r nie b}t npi m l/i. t iki iili_ ^ 1-

Zyla od' MorJku--o"()ka''i n^x%hu\uw^^^m bi/..u Dumm .
mn l/x

Duimjeckim Zainki. Ill -Niedzii'ii; i i i\(lin iiu in krmi _< 1 _ > /ii <

rzecz biontc, do Piniin sta.um./o /du/N. ndc/s

Olrzv.naws.v / Ivond^x i li/x ... i . /.u
|
d> pi/ ,i/, > i-

kopis W-o P. .luzeta Zubr/vrku .(. p r J 1. i . I'l. in n .'„
,

mujiicy o-K) i^-atiiukow M. i)/>djid* m -u dokhdn- ,o
|

i ^\niiiii n\

kazu p. Zubr/} ckii-o z nioj.-i u i Is^l \n\<1 m tl u i [.i. nii.^ki

wnania tego okazato sic, ze'tylkn n') ^ itut kou loalm w .polnie

podajemy, iiasUjpnio . zc p. Z! pi/\tu/i 127 i,Mtunkon ktoi^cJi

ja nie posiadaui (sa miodzy iiinu \\i/(mu i ]>n/Mc lo-bn}; wu^/-

eie, :^e w wykazic'nioim dniUou iium p -r 1 >2 i ^v zbioi7e 7 ro

ku l88o S4. razc^m 21f5 -atunkou lo-hii kun^th p / ni.

t- j. H25, otrzyinamy ogolrni 7')2 . itmikt ^\

^vJasnio okazrnirnali-atU.Mii. JUoin./. /< 1>'/^ o/n u /uini / i /t t

oinytka. Do "takicb jratuiikow z d.t/ nn

1. C'ory</r^//5 cr7.^/o/V/.6- Wablb. Ko^nu p- .k ilu b u ipi- >niM
'

i '

postronie pobidniowej Tati, n p ziudiAm )i m L.pto.vi.

kolo iiuczek. ,

2. ^/?/m^a offirmnli,' L. Mozc i xc/e) LmatU,o ihn<uqw,n L

ktoraua pobbzkim Spizu koJo Podohnu i l.ubuvN .u ro.nu



Powyz^ze ^iitunki \vviii;i<i:ii;i stanowcze^'o potwierflzenia.

\\ cWu ii/ui)o}ni('iiiu luojo^o uicr\\s/e<>o wvkjizu Hory pieninskiej

j^^^rMSsK Jakntcz l,anr/..;"cM.n,u>;;-c.\?yka.u tej.cfiory, skroslo-

Ranunculaceae.

1. Anemnne pnfen, L. ^hwvhxk.



fuaus L. Nadzni.i

//A/V«,s- L. SzalVnr

>'m L. Wy.^ok;. nad Jaw. ikMiui

Berberideae.

Cruciferae.

16. Barhareo arcnatn Kcl.l). Ki-.K-^eicMk,.. nad I )iiiia jrr,„, Kr
nad })otokiem t. ii. ri^^sf)'.

17. Arahis hirsiita Scop. var. ^U'littntn 1 )( \ Ilali.ir-'wirrkir

(18Sr».
IS. A. ciliata ItBr. Kolo CzorszlMia ]h; ^vah.-h.

li>. Cardamine ailvatica Liik. Ivla^/t^i'iia i^-nra .
A^Any luvr-

o(l atronv (>.erwone-o Kla^zt^a-ii: i^lana -Iluta" 1-

20. a Mrsuta L. Czorsztyn, laki: Marrlak. pMana.

21. Sin//jubrini/i sfricfis.-^hnuni L. Siiiiia-il/niika , na<l jiiit'kn-

22. N. r/.«7m/.^</VGavi.4>Y//'/.f 77.^//'^'"" L.^. Kali-..^^-ic^k;.•

2H. J/y.v5^,,,, .,W//y///iro^t. ( 'zuiv/tyn . ^kaJki kn},. zainku

'siiicki IH,tnk.

2;. K,ni^rn .,n,rallh-, Kelil). Po .skakirh wai.iciiiiy.'li na.l
1

.•e.n. do^c posp. (1885).
2:>. 77,A,.sy./ „,,v,..i L Przy dmdzc do ( V..nvnu,.^,; Khs

27. Viola pa

•iiis'i >.

K^icza ndaka.

salVauuwka. I.ul

Sileneae

2i). l)!a„t}nis

'M I). .///./.,.v'\VK. (

L. Ma.M.lak.

H2. yy. ,.,/,.,.;,

/.'v L. l»o

raulica. Fann.i.



33. Snpnnarla Varrarh, \.. Pirninv .ul >tmnv Ki'c^eicnka, polmia

..AVymiarki".

34. C'lcuhalus harrlfiruK I.. MacehiU . przv dnifl/.c z Kroscieiika

35. tiitene (jalh'ca L. Kroscieiiko , Kro.^nica , (JrvwuM. po polaeh

w zbozu.

36. S. nocfiflora L. Kroscienko, po polaeh ini(,.lzy zbozem (1885).

Alsineae.

-57 Smy///^ ^aornfih^ W imni I'o -/( /( Im iili ^k il i niiii nviukacb

Hypericineae,

Papihonaceae



ol). Lnlln,rus fuLrusH.^ L. Kroseir.ikn. Tvlka. (irvu'a

(iO. L. prnfensis ].. (^Z()r^^ztv^.

()I. Orohus nujcr L. Sziifranowka

Rosaceae.

()2. /,^/A«.v n'^morosuH Uaviic. Haligowce (ISSf)).

(iM. Fnujaria elafior Elirl.. Zielone (I'So).

• '.i. ^: ,,./////., FJu-h. Lesnica, roi)in ^,^ora (iSSf),..

(in. /W;,/;//„ hwmin Moeiidi. Ilnligowieckio skah'. PI

t)<). P. o/;^?cr7 L. Trawiaste wzo-oi'za koio (V.orriztyiia.

57. P. ^//.« L. Kacza.
H8. P. Tonimitilla Scop. Sroinowfo iiiznie.

B9. /I'osrr ni/}ii/inom L. Pohidniowy brz.'g Duuajca

70. //. j'n,iN>/rr I.. Ak>^aniitka !'1S8;V.

Sanguisorbeae.

7'i-
(';')',

//iLr L''(i

, I'o lasach i)osp.

,lic-a.Kacza;\V>ok.

Sclerantheae.

75. 6VA,'n„lln,, n,n>,,.,s- L. Pu iK,ladi po.,

Saxifrageae.

,- L. Wvzi<.rki 'IcSsrVi.



Umbelliferae.

I'>ui>Jpanu,i lonyitoUum L. Ponizej szczytu Oki-.-i-^'licy.

Hnaun p.-nfpnsi's Bess. Ksieza mlaka (1S851
Selinuyn (]arvifolin L. Krosnica (1885).
Angelica silestris L. var. elnh'or Wahlb. Kozia gorn . Okra-

glica „Pod Ogrodki".
Peucedanum Gennria Cuss. Lasy pieuinskic nad Kroscien-

kiem (1885).

Lnserpitium prnfcni'cuiu L. Starawios, hiki (1885).
Srarulix Pecten Veneris L. (Jzerwdiiy kla'^ztor, laka -Zalipnice"

(1885).

'

Chaeroph/lluni hulhomm L. :\[ie(lziu4

Caprifoliaceae.

Samhucna Kbuhix L. Czorsztvn , Zioloiic (1885).

90. A,^peniIo ej/n(mc/ncn L. l^rawiaste brzegi pc)].

91. .1. tuir,form L. Macclak.
92. ^rt/««^, uh)pnom,a L. Ksieia .r.-faka.

.>H. G. horeale L. Kroscienko, po brzcgach p6l (1885).
9k (?. rofanch'foliinn L. Szafranovvka. Lnbai'i.
9o. r;. ,-^;.M,,, L. P, liana .,(Jzorniawa".
90. rr. pu-^mvyn T.. var. (jlahrum. Macelak.
9/. *>. pmVum. L. var. //yV?'?m. Ilaligowieckie skalv, llomole.

Compositae.

98. Adenostyles alUfrons Pudmb Lubati.
99. Bidens tripartita L. (Jzorsztvn. Sromo'

101.

102.

Fila,,o arvensis L. P„ suchyoi; polacl,

108. C/Vv/y/„, /..,/,/s7,v' S.'L" (Vor^/tvM Mh
101. (J<ir<hnts J',-rH.,H<it„ ^\^.^, l'ol,,,i,i Hut'
105.

lOfi. /.^/Y>r^ /•o,,^,,/;,„/s. (\,.-;",!rnonn'"v-i-
107. S.rrntnJa fj^cforia l" Luban ,'1885^"'
108. Unfauna J„crn L. var. ///y/v.vi'^.^s. VVi

K)i). a 2.a«/o,/.,^, J,.u.(,. Snmiouvu ni>iii
110. Apospris foPfida r.e,.-^. SzatV.inowka,



Campanula

Ericaceae,

si) DosV; posp.

129. r. u,n>u,,iin,> 'W.lil. Wicr/Jn k..|f»
( 'zor^ztyn.i i

Asperifoliae.

131. Eclttiio.'ipn-inaiii Loppula Leliin. Ozerwony h

(188;-)).
. .,

,

132. A^f>M/ie« j)iilJa D(^. Mi^dzy Szczawnicami a ^zL

13H. Sumnhffum tuherostan l". Zieloiie.

134. J/yo,sW.v <w'.7y/fo5^ Schultz. Pohu.a .Huta",

U«85). , ,
.

135. if. ..^/v'c^rr Lnk. Sroniowee wvziiio jAMiiburk

13«). M. Infennedia Luk. Miejsca skalit^te ko\o Lzoi

brzegach Dunajca.



Solaneae.

1-J7. Solaiium Ddcainara L Kroscienko, Szlachtowa.

Scrophularineae.

188. Verhascmn Lyclmith L. Macelak , Kozia gora.

1H9. V. Blattaria L. Luban, Haligowieckie skaly.

140. Scroplmlaria ScopoUi Hopp. Lesnica, zbocza Golicv

141. Veronica scutellata L. Zielone, Kownia falsztyiiska

Morskiego Oka.

142. V. montana L. Lubai'i (1885).

143. V. latifolia L. Skaly koto zainku czorsztynskiego.

144. V. fruticulosa L. Brzegi Dunajca pod liiala Skalf^ i

145. Melampyrum arvense L. Czor.^ztyn ^Nadzamczc'', I

146. M. pratense L. Polany.

147. M. silvaticunn L. Kacza, Sokolica.

148. Euphrasia salishurgensis Funk. Wyziorki , Golica
,

149. Pedicularis silvatica L. Kacza, Bendyki.

150. Salvia pratensis L. Polanki kolo Macelaka.
151. Nepeta nuda L. Mi§dzy Kroscienkiem a Tyhnanowa ,

przy

drodze (1885).

152. Glechoma hirsuta L. Polana „Wymiarki" az pod Oki%aglice

(1885).

158. Melittis Melissopkyllwn L. Las „Barcie".
154. Galeopsis Tetrahit L. Czorsztyn.
155. G. pubescens Bess. Kroscienko, kolo doniow (1885).

15(). Stachys recta L. Wyziorki, polana ^Czemiawa".
157. Leonurus Cardiaca L. Czorsztyn.
158. Scutellaria gaUriculata L. Zarosla nad Ruska VVoda.

159. Prunella grandiflora Jacq. Poni^ej ( )ki-aglicy-
, i

U'tO. Aiuga genevemis L. Czorsztyn, na ugoracli i
W7.i;6rzaeli,

Szafranowka.

Verbenaceae.

161. Verhena officinalis L. Czorsztyn.



164. Polygonum Bistorta L. Czorsztyn „Mtyiiczyska", R6wnia fal-

sztynska.

165. P. tataricum L. Szczawnice, koJo plotow.

Thymeleae.

L. Poludniowy stok Okraglicy „ Pod

Euphorbiaceae.

167. Eu])horhia stricta L. Brzegi lasow i drog; doac posp. (1885).

168. E. angulata Jacq. Lasy powyz;ej Kro^cienka, ku polanie „Wy-
miarki" (1885).

169. E. exigua L. Kroscienko, kolo zr6deJ raineralnych (1885).

170. Mercurialis perennis L. Czorsztyn.

Salicineae.

171. Salix Caprea L. Kroscienko.

Betulaceae.

172. Alnus puhescens Tausch. Po obu brzegach Dunajca w Pieni-

nach (1885).

Alismaceae.

173. AUsma Plantago L. Czorsztyn, w odlewiskacli Dunajca, Zie-

lone, Rownia falsztynska.

Potatnogetonaceae.

174. Potamoqeton pectinatus L. Zielone, iiyla od Morskiega Oka

175. ZanmcheUia palustris L. Czorsztyn, na odiewisku Dunajca

(1885).

Orchidaceae.

176. Orchis coriopJwra L. Wysoka (1885). ,„..,.
177. a mascuh, L. Polana /Czerniawa"; polanki nad Pieuskim

potokiem.
178. 0. pallem L. Las „Upszor".
^79. a incarnata L. Ksieza mJaka (1885).

180. Platanthera montana Rchnb. Zielone (188o).

181. Epipoqon aphyllum Sw. Pienski potok.
.

182. LisL-l cordata RBr. Las „Wapielnik« na Klasztor^e, gorze.



Liliaceae.

183. Anthericum ramosum L. SkaJki koto zamku czorsztyiiskiego

(1886).

184. Allium ursmum L. Na zacliodnim brzegu Ksiezej mtaki, pod

Ksi§;^ym brze:Jkiem.

185. A. Scorodoprasum L. Czerwony Klasztor (1885).

Asparagaceae.

186. Streptopus amplexifoUus Lam. et DC Smierdzonka, las Wa-
pielnik, ponad }<ika ^Zalipnice", Wysoka i Rabsztyn od

strony poJnocnej.

Juncaceae.

187. Luzuh, piloaa Willd. Czorsztyn , zamek, ogrod Czerwonego
Klasztoru, popod murami rozwalonych doinkow.

188. L. silvatica Gaud. Las „Wielka Por<^ba".

Cyperaceae.

189. ^drpus caesjpitosus L. Czerwony Klasztor, Jaka ^^Zalipnice"

(1885).
^

190. S vadicans Sehk. Nad Dunajcem w Pieninach (1885).

Jno rr"

'^''^^^ Schrad. Nad Pienskim potokiem (1885).
192. Eriopkorum lattfoUum Hoppe. Czorsztyn. „

193. Carex puUcaris L. Czerwony Klasztor, taka „Zalipnice

(1885).
^

194. G, teretiuscuU Good. Czorsztyn (1885).

Ino' r;
V^'n^^^ulata L. Czorsztyn, Krosnica (1885).

196. G Schreheri Schrnk. Polana ^Czerniawa" (1885).
197. C. stricta Good. Mi^dzy Czorsztynera a Maniowami przy

drodze (1885).
'

198. G tomentoaa L. Lasy nad Kro^cienkiem (1885).

onn ri
'"''''^^^^^d^ L. Po polanach obf. (1885).

^UU. O. ampuUacea Good. Czorsztyn (1885).

202 C
^''^'^.^'' ^^"^'- Czorsztyn.

£>. J. leporina L. KoJo zamku czorsztyiiskiego.

203. Phleum^ pratense L. var. nodosum L. Zaraek czorsztyiski

204. mUum effmum L. Po lasach cienistych do^c posp. (1885)-

^aj. loa caesia Smith. Faciraiecli, Golica, Wyziorki (188o).



206. P. alptna L. var. badmsis Haenke. Wyziorki, Zielone, w og6le

po skatach.

207. Bromus aaper Murr. Kroscieuko, lasy pieniiiskie ku polanie

;,Wymiarki" (1886).

208. B. inermis Leyss, Przy drodze z Czorsztyna do Sromowiec

(1885).

209. B. tectorum L. Zamek czorsztyuski (1885).

210. Lolium arvense Schrad. Kroscienko (1885).

211. Galamagrostis montana DC. Slimakowa skaianad Dunajceni.

212. Selaginella spmulosa AB. Kolo studzienki pod Biala Skak

nad Dunajcem.

213. Botrychtum rutaceum Willd. Lasy nad Krosclenkiem ku po-

lanie „Wymiarki« (1885).

214. Ophioglossum vulgatum L. Poni^ej zamku sw. Kingi nad Pieii-

skim potokiein
'

tudziez ponizej szczytu Okraglfcy,

215. Aspidium Filix mm Sw. Las „Barcie'' i indziej po lasach

\od%um robertianum Hoffm. Po skaJach w lesie na So-
Polypodn



JERZEGO WAHLENBERGA
f barometryczne w Tatrach i przylegtych dziatach gorskich

i dolinach r. 1813 dokonane.

Ponownie obliczyJ

Prof. BronisJaw Gusta\

Pomijaj^c pierwszych naukowych zwiedzaczy i badaczy Tatr

i poblizkich pasm g6r karpackich i, jak anglika Roberta Town-
sona^ Baltazara Hacqueta^ iStanislawa Staszica*,
a nie ujmuj^c bynajmuiej wartosci pracom Hacqueta i Sta-

szica, za pierwszfi najcenniejszfi i najbardziej naukow^ rozpraw§

Tatrach uwaiac nale^y dzielko jerzego Wahlenberga,
profesora botaniki i medycyny w uniwersytecie w Upsali (Szwe-

cya). Nosi ono tytul: „Oeorgn Wahlenherg', med. doct. et hotanices

demonstrat. in r. acad. upsal., r. acad. scient. Stockholm, membr.

ord., Flora Garpatorum prtncipaltum^ exMhens plantas in montibus

Carpaticis inter flumina Waagum et Dunajetz eorumque ramos Ar-

vam et Popradum crescmtes, cm praemiftitur tractatus de altitudtne,

vegetatione, temperatura et meteoris horum montium in gener«-

GoUingae. 1814". — SJawny ten botanik szwedzki zwiedzil r. 181^

niemal caJe pasmo Tatr i po czesci przyleglo dziaty g6rskie pw"'

dniowo-zachodnie jak Fatre, Ma'gore turczansha i Dzumbir, pom/e-

rzywszy barometrycznie wysokosci gtowniejszych szczyt6w i m;

nych wa^niejszych stanowisk. Pracy swej dokonal z wszelka sci-

slosci^ i obszem^ znajomosci^ rzeczy, tak ie co do Tatr nietylKO

pod wzgl^dem flory, lecz tak^e petrografii i klimatu stusznie za

zasadnicz^ uwazad }3^ nale^y 5.



W Tatrach by} Wahlenberg w lecie r. 18i:i lV/.vlivw>/.v

w maju t. r. do Wiednia i otrzymawszy od arfyksi(^(i,i /m^'trvai'-

kiego list otwarty, polecajacy go owczesm'iiiu p;il;itviiiiwi wr^icr-
skieinu, a od doktora praw Franciszka PortcDsHil.ii;- |,,-,lti-

raayera, kt6ry by} zwiedzat Tatry lipinwr^ki,^ . iu-nnr nskaz.'.nki

botaniczne, poznal w stolicy nitrzanskiej ' Aiitonie-o Kuchcli .

kt6ry przez lat kilka byl zwiedzal pohiocno - /.acli.wlnir -Viry kar-

packie i zielnik swoj przeirzec imi dozwolil . »; c/.. rura ri'/.-^pra-

wi} sie ^przez Fatr§8, zabawil do 11 c/cnvca w Luln'.rl.iii '.

zwiedzaj^^c Fatr§ az po Salatvu^o. potoni luld -!< k. i-uyliv

w Luczkacbii, 12czerwca by} na Cboczu ^^ l-.. r/.ru.-a yv/.v-

by} do Hradka l^ 15 i 16 czerwca by} przy ?].u>tarh dizma.
urzadzonych na Ipoltycy i Niedzwiedzim potnk u "; iia^t.'pni.-

zwiedzii doline ma}uzyiiska ^^ Bocz§ wyziiin i ("zntona
Swadzb§, a 21 czervv.a Dzumbiri^. Potem udat sin <l> doliiiv

Raczkoweji7^ zwiedzil staw w nicj , a 28 czt-nvra iiaJNvyz.zy

szczyt w wscbodniiii bokii tcj doliny'i''. Na Krywaniu u u.ijwy-

zej po}ozonych szop czy szalasow 24 i 2') ezerwca I'vzrz ])urze

i snieg zatrzymany, wrocit do Bielau;>ka '". Dnia 21' czerwca

nionych szop, a 30 czerwca dosta} sie na szczyt '. WknJtce ]o-

teni przeszedtszy wierzchowine WysokiBor'-k przy1>y} do Kiez-

marku^^, gdzie pozna} sie z Tomaszem Maukscheni '', bylym

pastorem s}awkowskim, z ktorego pieknego i bogatego ziehiika

spiskiego wiele korzysta} i ktory mimo podesz}ego wieku swego

Wahlenbergowi towarzyszy} w kilku wycieczkach. Dnia 7 lipca

zwiedzi} doling Nad-zr6d}ami 'S a dnia 9 lipca Zielony staw

kie^marski^s i okoliczne turnie. DL-i do.tania sic na Lommvq
nocowa} 10 lipca u i^omnickicgo stawu'^ i duszrdl ponad

i^omnick^ gran " do 2427-52 m. - 7173 .tp. Siiieui i biirzi

zniusi}y go do odwrotu. Udawszy sie teraz przez Zar ;^ /',

vvorzyny spiskiej ^'''j zwiedzil doline .1 aworowa '

i wi-'rchy

nad Czarnym stawera '' 15 lipca. Stad j>od;izy} prz.-z Xowy-
targ i Czarny Dunajec do Orawy

,
gdzie jad;ie na Suebaho-

lipca. Dnia 22 'lipca udal sie z Zuberea'^;' do la_s6w z.i S t u-

ska^*^ i szczyty Stoli. Krwvaii turczauski i inne, poczem po-

wroci} do Lubochni; 2(rb"pca zwiedzi} powtornie >alatyn

27 lipc.1 K}ak% nastepnie Hradek i Bocz§, a 1 sierpnia by}

ZQowu na Dzunibirze, 3 sierpnia przy stawic w dohnie kacz-

kowej i na szczycie w zacliodniej .4cianie tej dolinv;^. Duia 5

sierpnia by} w Smreczanacb =^''
i na Robaozu*'^. \\}a-uszywszy

8 sierpnia'na Hradek. uda} sie przez Wyebodn^
"!^^f J'-,^y-

sko- pod Krywaniem, gdzie kilka razy nocowa}, zwiedzd doIiuQ



" ai do nastania Biatej liptowskiej, doling Ciemnych
a 10 sierpnia powt6riiie Krywan. Udawszy sie st^d

ywn§*3 do Kie^marku, zwiedzil okoliczne Tatry.

Lomnicy**. Wr6-
I Holic§*6 nad do-

gdzie go zaskoczyla paini§tna w tym roka
3zy z niej, zwiedzil 19 (?)

^^ sierpnia wierch Holic§
Nad-zrddlami 2*, gdzie go zaskoczyla paini§tna w

Powrociwszy nie bez trudnosci do Kie^marku, by}

kiem powodzi dnia 24 sierpnia i nast^pnych. Dnia 2 wrze^nia byl

na Przyslopie bialskim *7 , 5 wrzesnia na Pokrzywnicy ''.

Po powtornej powodzi 11 wrzesnia przedsiewziaJ Wahlenberg
(14 wrzesnia) wieksza wycieczk§ przez Czerwone Glinki*^ do

Bialego stawu kie^marskiego ^5, na Kop§ bialsk^^o^ prze-

tecz jaworzynsk^ Pod Kopa i na Szalony wierch ^^ Dnia 15

wrzesnia badal mchy w Nadbanistem '*. "Nast§pnie zwiedzil do-

ling Zimnej Wody^^ ai; do najwyi:szego z znajdujacych si§ tam

staw6w, a dnia 24 wrzesnia razem z Tomaszem Maukschem
powtornie Nadbaniste, Wapienic§**, Czerwone Glinki i po-

lane az po Kop§ bialska, potem sam Wielki Koszar^^, Sza-

lony wierch, Kope bialsk^, nocowat w Koszarze kie^imar-

skim'*'', zwiedzil powt6rnie Zielony staw kieiiraarski ^5, stoki

nad Czerwonym stawem'* i Czarny staw ^^ pod Kie^mar-
skim szczytem. Sniegi okrywaj^ce n'awet niiisze szczyty— od

czasu bowiera powodzi z szczyt6w wznoszacych si§ ponad 1712 m-

^nieg jui: wcale nie zeszedl,— nie dozwolily mu zwiedzania yryi-

szych szczytow. Zwiedzil wi^c 2 pazdziernika jeszcze raz doling

Nad-zr6d}ami, 9 pazdz. Szczawy sJawkowskie ^6, 10 doline

Wielicka ai do Dtugiego stawu ^7^ U Mieguszowee ^%

12 dolin^'Mieguszowiecka a^ do Hinczowego stawu 69. Dnia

17 pazdz. opuscii Kieimarek^ przejrzal w Lewoczy ^^ zielnik

lekarza Samuela Genersicha ei, a przybywszy do Budzyna**,
otrzyma} od Pasquicha, dyrektora obserwatoryura budzynskiego,

spostrzeienia barometryczne i termometryczne czynione na przy-

rz^dach manheimskich. W Peszcie poznal sie z botanikiem Pa-

wlem Kitaiblem, zime przepedzii w Wiedniu, zaj§ty por6wny-

wanleni zebranych roslin z rosfinanii najznakomitszych zielnik6w

znajdujacych sie w Wiedniu.
Powyiszy przeglad zwiedzenia Tatr i przylegJych dziaWw"

g6rskich przez Wahlenberga wyjatem w streszczeniu ze wst§pu do

jego flory tatrzanskiej (str.V—Xtl). Na koncu dzielkajego znaj-

duje sie mapka Tatr i ich okolicy p. t.: ^Mappa physico-geogfO^

phica Carpatorum Principalmm
^ e quibus Wagus et Dunajetz ort-

gi'nes trahunt. Constructa Anno 1813.^ ,W rozprawie o wysoko^ci, roslinno^ci, ciepJocie i bnrzach

(str. XXI-CXVIII), poprzedzaj^cej flore (1-406), Wahlenberg



zdaje spraw§ z swoich spostrzemi baniinetrvc/.nvch i /. spusnbu
ich obliczania. Podczas pobytu Wahlenb. rmi \v Tatraeii .st.-.ny ba-
rometrow w Kie:^marku i Wiedniu zbli/.vh si.; iiajwirci'j ,1,, ;,i,-l,ie

dnia 7 wrzesnia (1813), z cze^o obbc/.yrn'znicc' w/iucsiru Ki.v-
marku i Wiednia na 1159 stp. czyH r.TtiiS m ' '. XMiwivk>za
roznica w stanie baronietrow w Kiczinarkii i \Vi.'.(b)iu pi7.vp;t.l}a

w tym czasie na 25 sierpnia, wedJug czc-o ruziiica uziiirsiJu tvc-h

dwu stanowisk wynosiJ'a 1669 stp. czvli 5ii'-15 m., zat.-m Mctinia

1414 stp. czyli 459-32 m. Z porownania zas Ki,-zniaiku z I'.n-

dzynem okazato si§, ze stan barometrow w tych dwu iiiii'iscarli

za pobytu Wahlenberga w Tatrach zblizyf sig najwirc(>j dnia 10
wrzesnia, roznii sie najwiecej 25 sierpnia, z cze<;(i obIi(z\ f r.'ziii.r

wzniesieii w pierwszym przypadku na 1209 stp. czvli .'^H'i 7H in.,

w drugim na 1455 stp. czyli 472-64 m., a sredni.^' na 13^2 stp.

czyli 432-68 m.
Gdy atoli wedfug najlepszych obserwacyj i iiajdt)kkadniej-

szych obliczeri roinica wzniesieii Kie^marku i Wiednia" czyni tylko

roznic^ wznie-

510 stp. czyli

165-67 m., a odnosnie do BudzjTia tylko o 246 stp czyli 79*91 m.,

przeto Wahlenberg utrzymywal, ie do obliezenia wzniesien w Ta-

trach korzystniej brae obserwacye budzyiiskie^ niz wiedeiskie, za-

razem zwriSci} uwag§ na tq okolicznosc, ze nie wszystkie obser-

wacye barometryczne przydatne sa do obliezenia wzniesien doty-

czacych stanowisk nad poziom morza, ani te^ irednia z bardzo

wielu spostrzezeii nie daje wzniesienia najwi§cej zblizonego do rze-

czywistosci, leez ze kilka dobrych przy pogodnem niebie zrobio-

nych spostrzezen wieksza ma wartosc.

Co do wzniesienia nad poziom morza obserwatoryow w Bu-

dzynie i Wiedniu, z porownania obserwacyj barometrycznych do-

konanych w Budzynie i nad Adryatykiem obliczyJ Wahlcnberg

wzniesienie obserwatoryum budzyiiskiego na 648 stp. czyli 210-48 m.

Gdy atoli cyfra ta wydaJa sie Wahlenbergowi za wielka, obliczyl

nasamprz6d'ze stanu barometr6w w Wiedniu i Budzynie od 30

maja do 10 czerwca 1813, ie obserwatoryum wiedenskie lezy 55

stp. czyli 17-87 m. wyzej od obserwatoryum budzynskiego, a na-

stepnie wyznaczyi wzniesienie obserwatoryum wiedeuskiego zjiwu-

dziestoletnich obserwacyi barometrycznych na 532 stp. czyli 172-81

"~ "'
*

5 elementow

:

a) dla Wiednia: ^'=381-6 linii par., T;==U'VB, h'-^f^^
h) dla Adryatyku: 3=338-2 linii par., 7;==100«i?, #,=9-oi?.

Z obserwacyj zas barometrycznych dokonanych w obserwatoryum

wiedeiiskiem w miesiacach maju, czerwcu, lipcu i sierpnm 1801 r.,



w czerwcu, lipcu i sierpniu 1806 r. i w tycli trzech miesiacach

1808 r. otrzymaJ Wahlenberg nast^pujace eleinenta:

^'=331-4 linii par., TZ-lGo^., t;==\l^R.,

a ze spostrzezeri barometrycznych ezynionych w obserwatoryum
padewskiem, wziiiesionem 40 stp. czyli 12-99 m. nad powierz-

chni§ morza, dla tego samego okresu czasu otrzymaJ srednie ele-

menta

:

^=337-7 linii par., Z=:=17'B., t;=ll'R

Z tych danych elementow otrzymat 529 stp. czyli 171-84 ra.

jako wzniesienie obserwatoryum wiedeuskiego nad powierzchni§
morza adryatyckiego 65. Wszelako Wahlenberir nie dowierzajac

zapiskom padewskimee, przyjmuje pierwsze obliczenie t. j. 532 stp.

czyli 172-81 m. jako podstawe do obliczenia wzniesienia obserwa-
toryum budzynskiego; a mianowicie z powy^szycb obliczen zna-

lazl ostatecznie jako wzniesienie tegoi obserwatoryum 532-55=
477 stp. czyli 172-81— 17-87= 154-94 m. Tego tei wzniesienia

477 stp. czyli 154-94 m. u^ywa Wahlenberg do obliczenia swych
pomiarow ".

Tymczasem wedlug bardzo dokladnych spostrzezen Majera;
dyrektora obserwatoryum w Budzynie, udzielonych 1843 r. L.u-

dwikowi Zejsznerowi, dawne obserwatoryum budzynskie
wznosiio sie 488-81 stp. czyli 158-77 m. nad poziom morza «».

Z tego wynika, ie do wzniesieii przez Wahlenberga obliczonych

dodawac nalezy jako poprawke 11-81 stp. czyli 3'83 m.
Pomiary Wahlenberga zamiescil Albrecht Sydowprzy

koncu swego dziela: ^Bemerkungen auf einer Retse im Jahre 1827
durch die Beskiden iiber Krakau und Wieliczka nach den Central-

Karpathen, als Beitrag zur Charakteristik dteser Gebirgsgegenden
und ihrer Bewohner^ (Berlin, 1830) wraz z nowera ich oblicze-

niem przez majora Oesfelda w Berlinie, w stopach paryskich

dokonanem. Niewiadomo atoli, wedhig jakiej formuly OesfeW
obliczenia przeprowadzil , ani tei, czy przy tem obrachowanm
brat w rachunek tozsamo wzniesienie obserwatoryum budzynskiego,
CO Wahlenberg, t. j. 477 stp., czy te^i wzniesienie obiiczone przez

Pasquicha a Beudantowi udzielone, t. j. 601 stp.. W^ahlenberg doY^Hi^i^wi* a iieaaaniowi utlzielone, t. j. 001 stp.. VVahlenDeig «-

obliczenia swoich spostrzezen uzywal wzoru przez Horn era po-

danego. Gdy za^ od czasu, w kt6rym Horner swoj pierwszy^

wzor podal, sp6tczynniki w formule barometryczncy dokiadniej

wyznaczono, przeto z powt(5rnego obliczenia s
berga inne musiano otrzyinac wyfmdki. 7am
mi^dzy wynikami Oesfelda i Wahlenberga sk
Kantego S t e e z k o w s k i e g o na prosbe
do przerachowania danych Wahlenberga wedlu:



1 pokazato sie, ze dokiadniejsze sa wypadki rachunku Wa li 1 o n-

berga, anizeli Oesfelda.
'

Zajmujac sie od lat kilkunastu uniiejetm-m zrsfawi.nicin

wszelkich dotychczas dokonanych pomiar6w tatrzniiskich. ieli iizu-

przerachowania elementow Wali]enber<,^o\vvcii na p'ldsf.nvii' taMic

Gaussowych podanych w ^Jdineh's Anldhnuj :ur An.'ijiihnuKi .„,

-

teorologischer Beobachtungen nehst eincr Sauunlun;/ von ll,'>r'sfnf,l„.

New herausgegeben und umgearbeitet von Dr. J. ]J<u,rr. \\\v\\

1884), CO tez w tej pracy przedkJadam. Winieiiein doaar, z.; wypadki
obliczeii moich wogole nieznacznie sie roznia od wyiiik<'iw W'alii.ii-

bergowych i bardziej si^ do nich zbbzaja anizeli ohliczmia St.rz-

kowskiego, a jezeli pomiary Wahlenberga roznia si<^> czasrm dosyc

znac'znie od pomiarow nowszych
,
jak Z e j s z n e r a, K u c z y n-

skiego, Altba, U z n a u s k i e go, " J a n ot y i K o 1 b e n-

b e y e r a i od najnowszych trygonometrycznych pomiarow woj-

skowych
,
przyczynj^ tego jest ta okolicznosd, ze VV a b 1 e n b e r g

nie mial tylu odpowicdnich obserwacyj, co inni miernicy. jakotez

ze nie porownywaJ swego barometru z barometrarai w Budzynie

i Wiedniu, bo zadnej o tem wzmianki nie czyni; w kaidym atoli

razie pomiary Wahlenberga zdaniem mojem sa bardzo waine,

a wysokosci przez niego podane bardzo zbliione do rzeczywistosci.

Wkoncu wspoinn§, ^e w kilku miejscach , np. przy ujsciu

rzeki Orawy do Wagu, w Lubochni, Parnicy, Podzaraczu oraw-

skiera , Nowyratargu, sw. Mikulaszu, Kiezriiarku, Wahlenberg

pomiar swoj czyni* kilkanascie do kilkudziesieciu stop paryskich

(18 do 50 stp. czyli 5-85 do 16-24 m.) nad poziomem najblizszej rzeki

(Orawy, Dunajca, Wagu, Popradu). Aczkolwiek nie podat nigdzie,

czy r6^nice te uwzglednit w cyfrze wyrazaji^cej wzniesienie doty-

czacego stanowiska, obliczenia moje wykazuja stanowczo, ie do

cyfry wzniesienia rzeki nad poziom morza, jaL^ podaje Wahlen-

berg, nalezy dodac cyfre wzniesienia tyc-h stanowisk nad rzeke,

aby otrzymac wzniesienie tych niiejsc nad poziom morza
,_

a tem-

samera cyfre zgodnq, z wypadkiem otrzymanym bezposrednio z obli-

czenia elementow jego.

Szerokosci geograficzne wszystkich stanowisk wyjaiera z map

sztabu generalnego t. zw. ^Spezialkarte der osterreichisch-ungan-

schen Monarchie\l : 75.000)'' ,
podajae rainuty i sekundy w uJamku

dziesietnyra stopnia. Dla Budzyna przyjaJem 0-47-5", a dla

Wiednia 9=48-21". Poniewa^ dzietko Wahlenberga jest u nas

dosyc rzadkie bo np. nie ma go bibhoteka uniwersytetu Iwow-

skiego, przyto'czy^em w mej pracy dokJadnie wszystkie elementa

Wahlenbergowe Obok nich podaje srednie szerokosc. geografaczne,

nastepnie dla porownania moich obliczeii przytaczara pomiary

Wahlenbergowe zredukowane na metry, przyczem uwzgl^dnilem



obliczenia () e s f e 1 d a , wyjete

Sydowa, i obliezeni

w swoim .^Sjnsie wzniesieil-^ (ol>. przyp. 1.), i najnowsze pomiary

W opisie wycieozek WahlenLerga w Tatry i okoliczne dziaJy

pndatein uazwy stanovvisk dzisiejsze , bedace w usciecli ludu i dzis

powszechnie przyjete lub iiznane przez koinisy§ zajmujaca si§ wy-

daniem mapy Tatr i ustaleniem iniicnictwa tatrzanskiego, dzis

w wysokim stopniu zamigszanego, przedewszystkiern po stronie

wegiorskiej wskutek niemczenia i madzianzowania nazw polskich

i stowackich. Natomiast w przypiskach przytaczani tiazvvv miejsco-

wosci. jak je ma Waldeiih.rg. '\\\ i owdzie w przypiskach uwa-

w.s7,v.stkiem pasin : Fatry, Ala.iji'.i^y \,m-('/.-u'isk(»-or2wski.'j i' Ni/nich

Tatr, () ktorych \v opisacli g-e()<;i'ali<-znveb <v.('st(ikru(*. fdrdne kra%
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F^RZYI^ISKI.

Dr. E. J;inota. ^Snis w-nieueu w Tatrach i w przyleijl

r-.,u\dic. Czesc plerwsJa. I'oylad na {.rare hl/,8omelrijr::n,

f'gijjch^ dolinnck dohmane. Osobne odbicie z VIII. t. „Pai

. . i.' Pod

I Gotlandyi. Zbadawszy pod 'wzglndem przyrodniczyra niemal cnta Sknndy-
nawie, odbyl i.odroz kosztem nniwersy'tetu iipsalskiego i rz:.du szweilzki.-go d)

w^!^ v^^'^^''^*"'
^^^*^''^

T**'^' nastepnie udal sin do Szwajcaryi i
zwiedziwsz.v

gdzie iiaprzod zostal demonstratorem przy katedize botaniki, a i! 1829 i.iofcso-



Suecica" (2 tomy, wyd. w Upsali, 182i-1826,
Od r. 1822 wydawal wspaniale dziefo „Svenks

w Upsali 22. marca 1851, majac przeszZo 70 1

lowia Stowacy spiscy, liptowscy i orawscy, nie uiywaJ!}cy \

ai Rochel, chirurg i akuszer , urodzony 18. czeiwca i:

w Neunkirchen w Austryi dolnej , syn ku]

matki do szkotj u Jezuitow w Kutnej-Hoiz

wojska, by! w wojnie austryaeko - tureckiej

Wicdiiia dla dokoiiczenia studyow chinirgic

„;,c jego przyrodtuczyc

y.HU w r('ko]>isie puzos,

n w Dreznie , w muzeu

,ereni, Un-m J. U. Sch



l-iO fiRONIStAW OnSTA\VlC2.

atoli znaczeniu grSry Fatra legJj miedzy g6rami Nitrzauskiemi (od zach.) i Ni-
zniemi Tatrami (od wsch.) , na poludiiiowy zach6d od Tatr, od ktorych oddziela
je dolina rzeki Wagru. Polnocno-wschodnia granice pasma Fatry tworzy dolina
Wagu, poczawszy od ujsda Kewucy pod Kuiombrehem (Rosenberg, Kozsahegy)
ai po ujscie Orawy do Waga povvyiej wsl Kralowian. Na tej przestrzeni pizj-
piera do iatry zachodni stok Tatr. l^oinocno - zachodnia granice tworzy dalszy
clag doliny Wagu od Kralowian ni po ujscie Turczanki do Wagu pod Wrotka-
mi (Rutka); dolina ta oddziela Fatre od Mag6ry turczansko - orawskiej ^obacz
przyp. 38). Miedzy taz Magora a Fatra, na pizestrzeni miedzy Stankowianami
i Ratkowem, pi'zedziera sie w4g dzikim, wazkim wyJomem z doliny liptowskiej
do kotlmy turczauskiej. Nie podiega najmniejszej watpliwosci. ie nim sobie wo-
dy przez ten wezel gorski utorowaly droge ku kotlinie turczaiiskiej , tak Orawa
jak i Lipt6w wielkiemi byty jezlorami miedzygorskiemi. - Wschodnia granice
pasma tatry tworzy dolina gorskiego potoku Rewucy od miasta Rulombreha
w gore po wies Rewuce wyznia, dalej przecznica Sturecka, wiodaca z doliny
Rewucy do doliny Starohorskiego potoku, doplywu Bystrzycy poni^ej Ulmanki.
UraiHczna ta lima oddziela Fatre od Niznich Tatr. Od zachodu przypiera Fa-
tra do kotlmy rz. Turczanki. Od poludnia zas przecznica Hermaniecka, faczaca
dome Hermanca dop^lywu Bystrzycy , z dolinka Zarnowicy (czyli Wielkiej Wo-
dy) wpadajncej do Cieplicy, dopiywu Turczanki, w kotlinie turczanskiej , od-
dziela Fatre od Rudaw wegierskich. Pasmo Fatry \egto na granicy stolic tur-
czanskiej 1 hptowsk.ej. Tylko potudniowa mala jego czesc. miedzy przecznicami
Herman.eck^i i bturecka, znajdnje sie w stolicy zwoleiiskiej. Glowny wezet tego
dz.alu g6rsk,ego tworzy szezyt Krzyzna (1575 m. npm. A^

'
• -

granicy trzecli stolic turczanskiej, liptowskiei ' w^^ii'.^t:^
biega na zachod wzdtui granicy turczansko-
em Smrekowica (1415m. A). Od tegoz ku poJudniowemu wschodowi ciagnie sie
odnoga gorska miedzy dolinami Hermanca i Bystrzycy z szczytami Krasny
^JP^ec^(1232 m. A) i Goly Kopiec (1058 m. A). Ku p6Inocnemu zachodowi

biezace. \V zachodnim grzbiecie wznosza sie wierehy :^ Ko^a Tl^M^nrA),
?ilL-^' ^^^.^ "„-^^ ' ^^**^ ^^^^ ™- ^)' ^ wschodnim zasie szczyty: Skalna
(1290 m. A) 1 PrzysJop (1047 m. A). Gfowny gi-zbiet fatrzanski od szczytu
Krzyinej biezy ku pdhiocy przez hale Ostredok (1591 m A) i Pusta- lake,
na8t|pn.e przez Suchy wierch (1551 m. A) na Ploske (1633 m. A). W szW'
Cie Ploski roadziela sie na dwa ramiona niemal do siebie rownolegle , zachodnie
. wscbodnie. Wschodnie ramie leglo miedzy dolinami potoku Lubochnianki (od
zach.)

1 Rewucy (od wsch.) zachodnie zas rozpostarto sie miedzy dolinami pot.
Lubochnianki (od wsch.) i Turczanki (od zach.). W wschodniem ramieniu uwagi
godniejsze «-e-3'ty

• Czarny Kamien (1481 m. A), Rakitow (1568 m. A),
Smrekowica (1488 m. A), Szyprun (1463 m. A), Czarny wierch (1322

Tkuln^ik^w K^pTe^ (l%Vr\T wTaL'ieni'uT
'

'
' "^ ^

''°'^''' ^^^'""^

-T nl

nS^
"'•

aI'
^*«^^°°^^ (ip m. A)''^;;!" y ?ysTettl297 m''\T!' K^^k

If. A;/,* "'T°^ P""" Wahlenberga, Lipowa niinia (1163 m A) ,
Ma-

(1181 t L ""a
^-

7"""""^' *^^ °^ ^^^'^"^ '^'^P^ fatrzaiska czyli Fatra

jenberg miai\T^r;rarj.^ -" T^s:^ ::^.:z^^^$^ni^ego, ale przec.e* p eknego pa.^ma gorskiego do(yczacych, dodlm kilka szeze-
gor^w geo ogicznych, jakie wpadly mi w oczv podczas dwutygodniowego pobytu

w IridtwefjerczeLT'w ^^J^^^"
/^. 'i^'J"^^ Lubochnia.iki^.%rzedewszystkiem

nie. Od wsi_ Lubochni w kiWun^u^pSudniowo^'sLhSJm '

poIawlH^^^^

S'^rTkretu^Jinv*^^'
^""^"^^ ^''°^' P"*''' ^^"^^'^^ ^^^^'^ *^" Krpelanu; koto

KutniUweVK;;p;i'(1S''„"i;^^: dSfmargrtrnutfwe^: jS "m^w^



warstwy odtoku kwarcowego gi-u

stwy gresteiiskie, marg

przy skrecie Wagu na zachod na przemiane z lupkaim piaszezystynu, :i nasi

nie tak przy ujsciu pomienionej dolinki, jako tez dalej dolu ku Liihocljiu.

obu brzegach Wagu i w gore nad Wagiem, na brzegu j)6tnocuyni czerui

i zielonawe margle wapniowe, zawierajace rogowce i aptychy. Na tych wa]

niach jurasowych leza margle neokomskie, mianowicie koto wsi Czernowy, sd

chu przez Wilkoliniee do Hiatego Potoku w dolinie iiewucy, napotykamy mar

neokomskie, jurasowe wapienie aptychowe, margle plamiste, warstwy kiisseiis

i czerwony piaskowiec. Te same skaly widac takze po wschodniej stronie dol

Rewucy naprzeciw karczmy Zabawy. Ualej w gore styka sie z czerwonyiu
i

skovvcem wierzchni dolomit neokomski, ktory od wsi Osady ciagnie sie na wier

Rakit6w (1568 m. A) i ku Rewucy sredniej (przedniej). Tutaj i okoto Rewi

wyzniej pojawiaja sie znowu margle neokomskie, jako calec dolomitu neokc

skiego. wystepujacego w kilku miejscach. mianowicie kolo Rewucy wyzniej i

ni^ej przecznicy' Stureckiej z czarnymi lupkami prosecklmi. Co do lal

wielkiej, ob. przyp. 38.

» Lubochnia, takie Luboehna, wies liptowska, nad Wagiem, p

ujsciu Lubocbnianki do Wagu. Zwrocid musze uwage, ie rzeke Wag, mem.

Waaa lac Vaaus, mylnie zowia niektorzy piszacy o Tatrach i potudniow;

ich okolicach „Waga". Nazwa ta wcale nieznana u ludu slowackiego, zamie

knjacego Podbale spiskie, liptowskie i orawskie.

"^ Jest to Czarny wierch we Fatrze, nad potokiem Salatynem,

pfywem Lubocbnianki; 1322 m. A. Wahlenberg zowie go Salatynem, ta

Janoszkowa skaia (Janorzka Szkala). XLI.

lezacym na p6!noc od wsi, zwanym u ludu Luczanskiemi cieplicami.

Wahlenberg pisze „Thermae Lucski". XLI.

". Sa dwa szczyty tejze uazwy w zachodniem, skrajnem pasmie Tatr

a) Chocz Wielki, 1613 m. A. b) Chocz Przedni, 1200 m. A. Wahlenberg

byl na Choczu Wielkim.

»«'
Ipoltycl, I'ewy doptyw Czarn'ego Wagu, splywajacy z potnocnych

stokow zachodniego skrzydia Niznich Tatr. Niedzwiedzi potok (Medve-

dze potok) uchodzi do Koztoki z prawego brzegu. tworzac ipoityce.

>5. Matuzyna, wies liptowska. nad potokiem Boczanka, lewym doply-

wem Wagu. Doline te'go potoku zowia pospolicie maluzynsk^. ^* P°
'^J''®

od tei wsi legly w tej dolinie trzy g6rnicze osady. t. j.
^oczawyzn ,

srednia (przednia) i niznia. Byly tu kopaime ziota i srebra.

i« Czertowa Swadzba i Dzumbir sa to dzialy g6rskie Niznich

Tatr Niinie Tatry, po slowaeku Liptowskie Hory, rozpostarly si§ pro-

stym laAcuchem od ws'ch^odu ku zachodowi, na poludnie od Tatr, na wschod od

Fatrr, na p6lnoc od Rudaw szczawnickich (Ostiowskie gory), a na zachod od



iicgo putoku i)r/,cz dt.-ire llory [AUgeblry) do dollny P,y>^trzycy pod Ulm

helpsk;*, luora

czyli^lios.kowy



c/vh V7,^n,^,ucki 1/ 1)0 ^Mei/ch Ojm-tc rie ^M(^1( te?o pla'^ko^^ ca, odt.d

^vs7ak/e ro/\Mj i m( /nakomuie ^%e nschnlmci po^aci Ni/mcli Titi, t
)

v, dzialich

Czerto^vej '-\vad/h> 1 kiol.wei llah Pii^kovMcc teu ]<st k^^uc\to^^^ miano



dolin Ipoltycy. Benkowskiej i Tepliczki na Mpiz do Hrabu;
j6rnej czesci doliny Ipoltycy przy polaczeniu sie potokow Eos
D, dwoma wazkimi pasaini na poludnie i na wschod od Szu

szerai masami w kilku innych niiejscach. Na poludniowy
r wystepuja iupki werfeuskie ze skamielinami. Na polnoc c

Matuzynie ku Boczy pojawia si.

nych lupkach i piaskowcacb. W Boczy nizniej wydobywa' sie" granit, pol

kolo Boczy wyzniej gnejzem, zapadajacym ku potudniu. >\' ogole wiec w Ni;
rr,.-.„„.i ___f:,___- _• . •

, . .

v

'

,
gncjz, lupck lyszczykowy i

i gnejzadi. Kiedys bogate w zfoto bytykopklnie w ]?oczy, teraz kwitna kopalnie
w Magorce. Przy koncu prawie kazdej doliny na poludniowej pochyJosci, pomie-
dzy osadami Predajna a Brzeznem (niem. Bries, wos. Breznobanya), majacej po-
czatek w granicie i gnejzie, napotykamy slady dawnych pluczkarni ziota.

nie'Tlacar*''k"''^^'^°*''^^^'''''^''**^
w swych piaskach zJoto, nigdzie jednakie

grzbietu Tatr. na Liptowie; diugosc jej 7Vo km. W goraei
odnogi tej doliny u potudniowych stop Konczystej (2071 itm.7S:

czyU H^ uby wie r ch (Jl'/e'm^

'

miary dw6cli czub Raczkowycl

Bm zwan7'(2170Ta)'; druga

., wschodniej i za-

;zyt, takze Kli-

>«. Bielaiisko, karczm^
na Liptowie, naleiaca do obszaru

=". Niektorzy pisza Krzy
giembylinajegoszczycieEobe
w lipcu 1792 i «% 1794, Stan:

'

gm?/y WrcSny"'1vSle'Irg'ma''Bl^^^^^^

wan, lud mowi K r^y wan. Przed Wahlenber-

i's Jaw Vtl s z i c 'V ' 1805.
""

* ^ ^ ""

'

na Podhalu liptowskiem, w kieranku od zachodu ku wschodowi, miedzy Wazcem
(od zach.) a Szczyrba (od wsch.), miedzy Bialym Wagiem a Czerwona Woda,
dopfywem Popradu Malego, prze.znieta w kiemnku wschodnio-zaebodnim goscin-

dzial wodny europejski, spadajacy z Tatr z grzbietu Soliska (2314 m. A) z pol-

(Dunajec, Wisla, Baltyk), a" okralywsiy od^>M. i '^sch. doling Popradu prze-



**. U AVahlenberga „ Drechselhauschen" . Dwie roz'

idy jaworzynskie i bialskie, potaczone
]

3d K p a" (1773 m. ^), wznoszaca sie miedzy szc;

stop Murania (1827 m. Al, naprz(3ciw Golego wierch.. (l-i75 m. A), wznoszarego
sie mied[zy potokiem Jaworzynka iWywiora. Koperszady zas bialskie uchodza
do doUny Bialej Wody pod Kos: Z przelcczy ,Pod Kopa"

przez Koperszadv bialski I wscbodovvi scieika po le-

wym brzegu potoku ^Napoje" schroniska Idzie^o fAegidi-

, poblizu ktorego rozdwajasie; jednawiedzie na pofudniowy wscbod do

dolin; Iiiafei Wody czyli dolinv Kiezmnrskiej, dniga
potudaiowym stoku Ko s z a r a Intere Leiten , 2U19 m. A)

i H 1 i c y {Stin^berg, 1947 m. \] e Glinki [Rather Lehm)

do dolinypoioku„Liebseifen aica (Kalkgrnnd), zwartej

od pofudnia polnocnymi stokai bialskiego {'tosschen,

1531m. ' sie od polnocy z dolinka

,N a d I. a n is t e"_ i<chachteu<jna..£, wiodac.. popod- Ilolice; g6rna czesc tej do-

Drechaelhciugchen* . Jest to stanowisko pod wzgledem botanicznym bardzo wazne,

czem juz Wahlenberg wspomina, mowiac: vegetatio maxime luxuriens et mi-

rabilis fere totius Carpati e.rislit^ (LIX.). Z doliriki tej pfynie potoczek, laczacy

sie z Liebseifen; oba razem daja poczatek Czarnej Wodzie, lewemu do-

ptywowi Popradu pod Strazka (Xehre). Pokka nazvva t.j dolinki „Tokarnia«
lub „T o k a r e u k i", przez piszacych o Tatrach uzywana, jest u gorali tak pol-

skich jak spiskich wcale nieznana. Wzieto ja zywcem z niemieckiego. Chry-
styan Genersichw dziele swojein : „Reise in die Carpathen mit vorziigli-

cker Buchncht auf das Tatra-Gehirge ( Wien u. Trieat. 1807)" na str. 107 opi-

suje obszernie te doline i zwie ja ^Drechslerhauachmi" , co Wahlenberg prostuje

us. (pr/yp. fi str. LVITI). S ;

skiem Drechsler w XYIIl.

n w^e'm
^
r o z^s'f e dTe n i u s 1 i in a k 6 w t a t r z a n s k i c h (XVIII. "t. Spra-

z r 6 d jf a m i". Przy tej nazwie pozostaje.

" Jest to Zielony staw kiezm«rski, w dolinie kieimarskiej ,
na

Spizu, na ob.szarze miasta Kieimarku, zwanej takze dolina Bialej Wody,
w polnocno - wschodnich Tatrncb .'^piskich , u wschodnich stop gtowuego ich

grzbietu. W poFnocnej czesci tej doliny leza Biale stawy (3 wieksze, -imniej-

Judniowej czesci 'zTel°ony°i"c^zamy staw. Z BiaJych stawow wypfywa potok

BiaJa Woda, "kt6ra powyzej Koszaru kiezmarskiego przyjmuje z lew. brzegu po-

tok „Xapoje'' {Trcinh-nbach)
,

p-tynacy z Koperszad bialskich z j.od^ p.^ze2<^ci^y

aarska" {Weitie Wand) tworzy





dzielnic'i Magory turcz;



.9 Smreczarly, wiei', liptowska, u poJudiniowego podn6^a Ta tr, nad po-

tokiem Smreczanka, p.rawym doptyweia Wagu.

*o. Rohacz Wielki i Maly, dwa szczyty urwiste w gWwr,ym grzbie-

cie Tatr, na granicy stolic ]liptowskiej i orawsk iej. Rohacz Wielki

roznik dolin Jamnicki eczaiiskiej i Rohaczowej. Na tym tei szTzyS byt

Wahlenberg.

«' Wahlenberg pisze: Nakosarizko p(ot Krivan", tj. na Kosarzy-
sku podKrywani. :a", gdzie

jeszcze niezbyt dawn.3 znajdowat sie szalas, jako miejsce noclegu taternikow,

wybierajacych sie na Krywai Izisiejszych

mapach nazwe .kole W Tatrach tak polskich, jak

wegierskich miejsce o:grodzone, do ktorego spedzaja owce przed dojenie!m i w kto-

Beskidach zas slaskich, gdzie

;;udni=I, i w naszych Besk:idach zachodnich, k

,

leba) zowia, co tu ko. u slyszymy

takze u goiali pienins JZtTia^wlhLLrgrbyirtutar'kilka' zabudowan
halnych i koszarow :

Kosarzysku."
stad nazwa tego stanowhika ..Kosarzysko" lub „Na

'K Koprowi, doli.la, po poludniowei stronie gtownego grzbietu Tatr,

sz,j^cz,sitwo..zy.mder dzika Ciemnoamreiczynska dolina , czyli dolina

potok Cicha Wode, daje poczatek Biafej liptowskiej, prawerau dopfywo-
wi Wagu. Wahlenberg byf u stawu nlzniego.

I*. Luczywna, niem. Lautachburg , wiea spiska , nad Popradem Malym,
zaklad hidropatyczny.

Najwy^szym atoli jest G a r t u c h o w s k i s z c z yt czyli G i e^r 1 a c h (-2663 m. A)

,

po nim nastepuja: i^omnica (2634 ra. A), Lodowy (2629 ra. A), Durny

Baranie Rogi (2535 m. A), Rysy (25U8 m. A), Kry wan (2496 m. A) i t. d.—
Mylnie twierdzi Wahlenberg, jakoby oprocz Roberta Townsona snae zaden uczo-

praeter unicum Towneonium iintea fuiase videtur.'' IX.). Nocowal na nim 22/8

1805 r. Staszic.

'••. Tak na str. IX., jak w przypisku 79. na str. LIV. i na str. LXXIH.
Wahlenberg wyraznie powiada, ie byl na Lomnicy 19. sierpnia; przeto tego sa-

mego dnia nie mogl! bye na Holicy. Jest to bez watpienia hlad drukarski.

"^. Jest to szczyt w Tatrach wapiennych czyli bialskich. Niemcy .zowisi

go Stimherg. Tak tei podaje Wahlenberg. Niektorzy nadaja mu miano „Zela-
zne Wrota", ale mylnie, gdyi; ta nazwa odnosi sie do s^siedniego szczytu

„m!eme» Tot\ ktorego wlasciwe raiano jest „Skalne' Wrota." Prof. B. Ko-
tula w pracy swej, przytoczonej w przyp. 24., podaje dla szczytu „Stimberg''

(T. XII., str. 247.) zowie go „Bujaczym wie.

*". Wierch, w p6Inocnym boku doliny Bi
Stoatchen. Te te± nazwe przytacza Wahlenberg.

ten Hzczycik Netselblo$se

,



'•». U Wahlenberga Rothe l.ehm. Skaliste, strome zbocze poludniowej od-

nogl tumi tatrzai'iskiej Holica (ob. przyp. 46) zwanej , w Tatrach wapiennych
czyli bialskich, na Spizu, nad dolina potoku „ Liebseifeii"' . Zbocze to tworza czer-

wony liipek i piaskowiec , wydobywajacy sie tu na zewnatrz. Stad tei jego na-

zwa. Ob. przyp. 2i.

«. U Wablenberga DurUherg. Mylnie przeniesiono na ten szczyt nazvve

„Twarozna", wzieta od wsi spiskiej t. n. , zwanej pizez Nienic6w ]>ureJ»dorf,

". U Wanienberga iMeine a^j

liny tatrzan.kiej je.t .Kleines Knltb

lezy Picjc 8taw6\v wegie

Y y'jiscj zTvviirgo" Hintere Le

ga Kleine Schwartzsee. Ob. przyp. i

nej nagiemi turniami i platami .sniega, rozlewa sie DIugi s ta w. U Uahlen-

berga Langensee.

Wahlenberg m& Minhsdorf.
'

Hin'ILwnw'InejV^na na!/lySz7m lej'"'progu'', wsrod glazow granitowych, tui

pod gWwnym grzbietem Tatr, po pofudniowej jego stronie. Na poludnie od tego

stawu le4y Maty Hinczowy staw.

'". Lewocza, niem. LeuUchau. weg. Locse, miasto spiskie stoieczne.

"
' . Zielnik Samuela Genersicha nie podawat stanowisk.

"-. Jest to nazwa slowacka miasta Budy (niem. Ofm), dose pospolita

miedzy Siowakami na Wegrzech.

<-' Wahleiberg podaje wszystkie wzniesieuia w stopach paryskich
,
co

znacze przez ap. 1 stp. = 0324839^ m. Przy przerachowywaniu wysokosci po-

danych w stopach paryskich na metry uiywa!em wybornych tablic ^^jnesta

Debesa, umieszczonych w pierwszym tomie Eocznika geograficznego K Be fa-

ma {Oeographiachea Jahrbuch. Ootha. 1866).



H = 172-86 m,
,

przyjawszy srednia i

H = 17412 m.
,
przyjawszy srednia

'^ ^ Ex his omnibus definio elevationem Observatorii Budemis esse 4\

des paris. supra mare, qua dtterminatione superstruuntur omnea in Carpati

tae viensurationea'' . XXIX.

•''*. Wedlug dziesiecioletnich obserwacyj barometrycznych Pasqu
dyrektora obserwatoryum w Biidzynie , udzielonych F. S. Beudantowi
obserwatoryum wznosi sie 601 stp. czyli 1 95-22 m. npra. Przyczyna owej ;

nej r6inicy wypadkow Wahlenberga i Pasquicha miala pochodzic z maiej

obserwacyj (od 30. maja do 10. czerwca) i roku nadzwyczaj d^tdzystego.

wedlug piecioletnich (1836 — 1840 wtacznie) obserwacyj dyrektora M aj

z najwieksz^ scisloscia wykonanych, okazalo sie, ze wypadki Pasquicl

dyrektora obserwatoryum astronomicznego w Warszawie ,
nowe obserwat

w Budzynie na g6rze Blocksberg lezy 294-27 stp. = 95-58 m. wyiej od
watoryum warszawskiego ; war.szawskie zas wzniesione jest nad poziom
Baltyckiego 351-46 stp. czyli 114-16 in. Wznie.sienie zatem nowego obse

ryunii budzynskiego nad poziom morza Baltyckiego wedJfug tego rachunl
645-73 stp. czyli 209'74 m. Wedfug pomiaru zas trygonometrycznego no
serwatoryum budzynskie lezy 156-9"^

Botzdorf, weg. Batiszfalu, wiea spiska; u Wah-

'. Oesfeld u Sydowa podaje dla rzeki Czarnego Dunajca pod t:i wsi^

pomiar Wablenbergowy 1939 stp., ktorego u Wahlenberga wcale nie ma. Po-

dobniei dla tejze rzeki ma Oesfeld pomiar 2010328 stp., jako obliczony z ele-

mentow Wahlenberga, ktorych tenze nie przytacza. Oesfeld wiec od wzniesiema
wsi, podanego przez Wahlenberga, dowolnie odjal cyfre 20 stp. Pomiaru tego

jako niewainego nie uwzgledniam w wykazie.

'*. Czarny Wag, niem. Schwarzioaag ^ weg. Fehete - Vdg
,

przysio^t^k

Wychodny, wsi liptowskiej , takze Hoszkowa zwany, przy ujsciu Ipoltycy do

Czarnego Wagu. Dla rzeki Czarnego Wagu pod tym przysiolkiem podaje Oesfeld

przypusciwszy , 4e Wahlenberg robil'obserwacye 30 ftp "ponS^rzeka"' Pomiaru.
tego nie uwzgledniam, bo go nie ma u Wahlenberga.

-•'. DIuha, wieS orawska, nad Orawij. Pomiar Wahlenlwrga tej mlejsco-

wosci odnosi Oesfeld nie do wsi, lecz do rzeki Orawy pod nia, a dla wsi podaje

wzniesienie o 30 stp. wieksze, przypusciwszy, 4e Wahlenberg robit obserwacye
30 stp. ponad rzeka, czego u Wahlenberga nie ma.

''. F orb erg, wies spiska, 5 km. na pin.-zach. od Kifezmarku.
•. Hab6wka, wies orawska, nad Studzieiicem.
". Pomiar Wahlenberga tej miej.scowosci odnosi Oesfeld do rzeki Wagu,

a dla Hradka podaje wzniesienie o 20 stp wieksze mimo ie u Wahlenberga
tej danej nie ma. Ob. przyp. 13.



Pomiar Wahlenberga tej 'miejtcowoSci odnosi' Oesfeld do ::^^;:t2.
miasta. podaje wzniesSenie o 80 stp. wieksze, chociaz Wah lenberg wyrainie przj
tacza, ze obserwacye barometryczna robif na moscie kubi,'

'^ Pomiar Wahlenber^a dla tej mieiscowosci odn->si Oe.^f.-ld ran-iiiei d,

u Wahlenbe;ga nie ma. Ob. przyp. 9.
~"'

'

^«. Wzniesienie Dunajca pod Nowymtar,M,Mn nod In- \V:ili!o„l,,.,-:i. fj

17H5 stp., odnosi Oesfeld do samego miasta, a dla r/eki o

fre Wahlenberg podaje, mnlejsza wartosc, co at.di jest 1.d(.in~-.')v,\v/.;,l,.s'i.'„"i,'

1735 + 20 = 1755 stp. ^ 57891 stp. jako prawie /.godne

nego niewiadomo, gdy^ Wahlenberg nie podaje tego wj.ra/i):ie,-'od,.owiaaa

nbreh, takie Koien, niem. Rosenberff, weg. Rozsahegy, mia-

towskie, nad Wagiem, przy ujsciu Eewucy do Wagn. Dla Wa-
i podaje Oesfeld wzniesieni© o 30 stp. nmiejsze, tj. 1827 stp. , ktirej to danej

. niem. Gross - Schlagendorf , weg.

Alt - Walddorf, weg. - Leszna
,

nad Wagiem.

**". Szozyrba, slow. Strba, weg. Csorha, wies liptowska.

^"•'
. Dla rzeki Oiawicy, p?yiiacej pod Trzcian.-]. podaje Oesfeld wzniesienie

tp. mniejsze niz dla wsi ,
jako pomiar Wahlenbergowy. U Wahlenberga

'''. U Wahlenberga Nachtstein JImksdor/emium.

"''. Takie Lomnickie Majerze, niem. Lomniizer Meierhofe , weg. iorrt-

ajor. U Wahlenberga Lomnlizensm hovilia.

'". Krywau jest jedenastym w szeregu najwyiszych szczyt6w_ Tatr (ob.

i-i). Od szczytu jego odrywaja si§ dwa potezne grzbiety garskie, jeden

idniowy zachod, siegajac az do doliny Bia*ej liptowskie' ' '

-'

[iddi 1
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' ' U Wahlenberga />.// rtri Fer n, ' i

'" Xj Wahlenbt r^r I /i ^/^ , , s,, /Mutj i m cri "> '"i"/"!^"^'
"^"^



DJumbieri cacumen. Ob. przyp. IG.

"°. U Wahlenberga Pot Christophor fans. Gory tej nazwy powy^ej w
Boczy, jak podaje Wahlenberg , nie ma na mapach. Ciep?ota wody tego zrod,

wedlug obserwacyi jego z dnia 20/6 ISlii wynosi io" R. [b-Q'^" C.) , a z dn

1/8 1813 4-6" R. (575» C).

1". U Wahlenberga Nad-MUna. Jest to Wielki Gapel w grzbiecie p6
skim, odrywajacym sie od Dzumbira wprost na pohidnie niiedzy dolinami potok

MIynnej (od wsch.) a Bystrej (od zach.). MIynna uchodzi do Bystrcj , a ta c

Hronu pod Szczawniczka.

"*. Na zachod od wsi Boczy za czasow Wahlenberga byZa kopalni

die wedhig pomiaru Wahlenberga z dniA 29/7 181H wynosi 47" R. (5-88" C).

"». U Wahlenberga Bauberbrunnen, pod Diumbirem. Cieplota wody w zr,

die wedJug pomiaru jego z dnia 21/6 1813 wynosi HHO R. (-i-lH" C
)

, a z dni

1/8 1818 3-5« K. (4-38'' C).



Przyczynek

do

fauny muchowek okolicy Przemysla

podal

k:. b o b e k:.

Z polecenia Komisyi fizyograficznej akademickiej w Krako-
wie staralera si§ w ostatnich latacli. o "ile na to pozwalaly moje
obowiazkowe zaj§eia w szkole, zbadac faune muchowek okolicy
Przemysla.

Aby sobie prac§ ulatwic, stara?'em sie raprzod o wyszukanie
miejscowo^ci, kt6reby do wycieczek dipterologicznych byly naj-

odpowiedniejsze. Rownina rozciagajaca sie na potnocnowscbodniej
stronie i na wschod od Przemysla, "pokrytk dose jednostajna ro^Hn-
noscia, nie przedstawia i dla "dipterologa wielkie] ponety

;

'dlatego
zbadawszy tam kilka punktow, jak: Radymno, Medyka,' Mo^ciska
1 inne, zwrociJeni sie przedewszystkiem do bezposrednieg-o otocze-
nia miasta gdzie pod wzgledem topograficznym, florystycznym
1 pod wzgledem fauny jest rozmaitosc, jak rzadko gdzieindziej.
Las na Widaczu i na Wielkich Budach, poio^one bardzo blizko
na p6lnoc od Przemysla, dolina Sanu i otaczajace ja wzgorza po-
mi§dzy Przemyslem a Krasiczynem, nadto kilka niie)scowo4ci po
poJudniowej i zachodniej stronie miasta byjy dla mnie przez kilka
lat najpoplatniejszemi miejscami wycieczek dipterologicznych, i zwie-
dzane w roznych porach roku, dostarczaty bardzo czesto gatunk6w
rzadkich lub nowych.



Nie mniej wdzieczny teren do wycieczi-k znalazhin i w dal-

szej okolicy Przemysla ^o stronie pdhidniowcj i zacli dtiicj Oko-

lica ta zajeta lesistmii w/.^nr/.aiiii. wsrod kt/>rv(li takz.' \vi. kszych

gor i dolin nie brak, (il)Hiuje w iniejsca banizo sti'iK'wn,' do wy-

cieczek dipterobtgicznycdi. Kra-iczyii. 1 ).ibniinil. ('h\iVi\v i Stanusid

(ta ostatnia micjscowosc jioiozuiia innirjwit cfj w (Milci^hisci (i mil

niucliowki zbiera^eni.

Jezeb pomimo tak sprzyjajacycli micjscowyrb warunkiivv

moje badania dipterologiczne w okolicy Prz<niiysla nif zostaly

uwienczone takim skutkiem, jakiego moznaby sii; >p xl/iewac,

bczba bowicm wyniienionych ponizej gatunkuw wynosi zal.dwic

462, pomi<2dzy ktorymi jest tylko 48 nowych dla faiiiiy t;alicvj-

skiej, to przyczyny tego nie w ub6stwie zebrane-o mat.ryahi. ale

dotycbczas opracowac. Nie wspominajac o innyeli jmbieziiie tylko

oznaczoiiych rodzinach muchowek, musz§ tutaj nadmicnic, ze ro-

dziny jak: Borbon'na, Oscmtda, z Mycetophihdow rodzaj : Sciara

w niniejszym wykazie bardzo maio zostaJy uwzgl^dnione, a to

giownie dla braku niezb^dnych do porownania typowych okazow.

Zgodnie z wskazowkanii udzielonemi mi przez Przewodni-

czacego Sekcyi zoologicznej, W. Prof. Dra Wierzejskiego, przy-

stfipie w najblizszym czasie do szezegoiowego opracowania calego

mojego zapasu krajowycli muchowek i do rewizyi dawniejszyoh

podaii rodziiiarai; ta drog^ uda si§ zapewne najpewniej w naj-

krotszym czasie wypeJnic takie braki, jak vvhisnie wspoinniony,

i w tym spisie i w dawniejszych moicli pracach.

Bracbycera.



Stratiomyina.

Nemoteltis Geoffr.

pantherinus L. Okolice Przemysla, 1 czerwca.

Oxycera Mg.
leoyiina Pz. Przemysl, obok stawu Druzbackiego, 25 czerwca,

Straticnnyia Geoffr.

chamaeleon Mof. Okolica Przemysla w czerweu i lipcu.

longicornis Scop. Wraz z poprzedzajacym gatunkieni.

Odontomyta Mg.
viridula F. Spas powiat: Staremiasto, 27 lipca.

Sargina.

Sargus F.

infuscatus Mg. Starasol, 25 lipca

Ghrysomyia Mg.
formosa Scop. Las Pralkowicki obok Przemysla, I lipca,

Widacz, 15 czerwca.

Coenomyidae.

Coenomyia Latr.

ferruginea Scop. Okolica Przemysla w czerweu.

Tabanina.

Haematopota Mg.
pluviaUs L. Okolica Przemysla w czerweu, Staras6l, 25 lipca.

Tabanua L.

tergestinusf Egg. Okolica Przemysla w lipcu.
hovinus L. Okolica Przemysla w czerweu.
autumnalts L Pomi§dzy Przemy^lera a Budarai, 15 czerwca.

Chrysops Mg.
L. Starasol, 17 lipca.

Bombylidae.

Bombylim L.

discolor Mg. Okolica Przemysla w czerweu.



MUCHOWEK OKOLIOV

Tliereia Latr.

anilis L. Strzelniea wojskowa
Psilocephala

ardea F. Okolica Przeiuysla w

Dioctria Mg
Beinhardi Mg. Okolica Przemysla w
rufipes Deg. Razera z poprzedzajacyn

longicornis Mg. Las na Widaczu

Laphria Mg.
gihhosa L Okolica Przemysla w koiicu czerwca.

^gUvl L.' )
'^^^°' ^ poprzedzajVym gatunkiem.

Andrenosoma Rond
a^ra L. Okoliea Przemysla w lipcu.

Asiiina.

Dysmachus Low.
jorcijpula L. Pomi^dzy Przemyslein a Budanii, 4 i

Za zamkowa g6r^ w Pizemyslu, 24 maja.

Eutolmus Low.
rufibarbis Mg. Staras6I, !

MacMmus Low.

Asilus L.

crahroniformis L Okolica

Pamponerus Low.
germanicus L. Razem z poprzedzajacym gatunkiem.



Leptidae.

Leptina.

Leptis F.
tringaria L. Las Pralkowicki, 1 lipca.

Ghrysopila Mcq.
aurea Mg. Staras61, 25 lipca i 5 sierpnia, Spas, 27 Hpca.

splendida Mg. Okolica Przemysla, 14 czerwca, Starasol, 25

lipca.

aurata F. Mg. Pralkowicki las, 1 lipca.

helveola Mg. Strzelnica wojskowa, 31 niaja i obok Przemysla

Symphoromyia Ffld.

melaena Mg. Pomi^dzy Przemyslei

Hybotina.

Brachystoma Mg.
vesiculosa F. Pomigdzy Przemy^lem a Budami, 15 c

Ehamphomyia Mg.
nign'pes F. W lesie na Widaczu, 15 maja.
atra Mg. Las na Widaczu, 15 maja, las Lipowicki, 2

* umbripennis Mg. Krasiczyiiski park, 25 czerwca.
JEmpis L.

hmda L. Przemysl za zamkowa g6ra, 24 maja, Spas, 27 lipca.

pennipes L. Widacz, 15 maja, a'trzelnica wojskowa, 20

decora Mg. Razem z poprzedzaj^cym gatunkiem i w Krasi-

czynie, 24 czerwca.

tngramma Mg. Las na Widaczu, 15 maja.
lutea Mg. Staras61 w drugiej polowie lipca.

' Gatunki nie podane dot



Empi's L.

albmervis Mg. Pomiedzy Przemyslem a Budami, 29 czerwca.
" "amkowa erora, 24 maia.

lurt'da Fall. Pomiedzy Przemyalem a Widaczem, 15 c

pinetorum Ztt. Park w Krasiezynie, 24

cliortca Fall. Obok Przemysia, 14

quadrivittata Mg. Las na Widaezu, 29

pinetorum T' ""
'

^^ - '- ^'

'.roiphorus Mcq.

nt^ra Mg. La3 Pralkowicki, 1 lipea.

Ocydromia Mg.
glahricula Fall. Staras6l, 5 sierpnia, gora Szybie

Niiankowic, 29 wrzesnia.
* palUdiventris Mg. Starasol, 5 sierpnia.

Sciodromm Hal.

immaculata Hal. Starasol, 5 sierpnia,

Tachijdromia Mg. (Platypalpus Mg./
* /!M«m Fall. Lnsek za strzelnici wojskowa obok Przemysia,

* palHpes Fall. Lis Sraaharowski obok Starejsoli, 20 sierpnia.

* jlavicornis Mg. Pomiedzy Przemyslem a strzelnica wojskowa,

ilavipes F. Las na Widaezu, 25 wrzesnia.

cothurnata Mcq. Obok Przemysia w pierwszych dniach ezerwca

bicolor F. Pomiedzy Przemyslem a Widaczem 4 i 29

' exiqua Mg. Pomi^dzy Przemyslem a strzelnica wojskow^

minuta Mg. Lasek za strzelnica wojskowa obok Przemysia

7 czerwca, Staras6l, 5 sierpnia.

fulvipes Mg. Pomiedzy Przemyslem a Widaczem, 4 czerwca.

flavipalpis Mg. Las Buczowski obok Starejsoli, 15 sierpnia.



Tach

compta Walk. Widacz, 15 niaja.

* nigritarsis Fall. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20
sierpnia.

* varia Walk. Pod Smolnica obok Starejsoli 13 sierpnia.
* nigra Fall. Obok Przemysla, 1 czerwca.
* rnorirnrni's Ztt. Przemysl w pierwszych dniach czerwca.

Obok Przemysla, 1 c:

. Pomigdzy Star^sol^ ,

sierpnia.

Porphyrops Mg.
sptmcoxa I

•ntormon Low.
* palUpes F. Staras61, 5 sierpnia.

Dolichopodina.

Fsglopus Mg.
platypterus F. Krasiczyn, 24 czerwca, Widacz, 29 (

las PraJkowieki. 1 lipca.

Dolichopm Latr
latelimbatm Mg. Stara861, 5 sierpnia.
plumipes Scop. Obok Przemysla w pierwszei polowie c
Starasol, 25 lipca, 20 sierpnia.
acuticornis Wied. Krasiczyn, 29 czerwca.
hngicorms Stann. Las Pratkowicki obok Przemysla,
Spas, 27 hpca, Staras61, 5 sierpnia, Laszki

grisetTpennis Stann Krasiczyn, 29 czerwca, las Pralkowicki,
I lipca, Mosciska, 13 wrze^nia.
aeneus Deg. Przemysl obok stawu Druibackiego, 25 czerwca,
przy strzelnicy wojskowej, 31 maia.

Gymnopternus Low.
^

germanus W. Spas, 27 lipca.
chrysozygus W. Przemysl obok stawu Druibackiego, 25



18 wrzesnia.

curvipes Fall. Starasol, 5 sierpnia.

lumbatus Low. Widacz, ,'J pa^dziernika,

Teuchoporus LOw.
calcaratus Mcq. Starasol, 5 sierpnia.

Sympycnus Low.
ameicoxa Mg. Starasol, 14 sierpnia.

annulipes Mg. Pod Dudnawkf^ obok Starojsoli, 13 sierpnia.

Diaphorina.

Chrysotus Mg.
gramineus Fall. Spas i Staras61 w koncu lipca.

snavt's? Low. Las PraJkowicki, 1 lipca.

neghctus W. Starasol, 5 sierpnia, Laszki murowane, 18 sier-

pnia, Chyr6w, 24 sierpnia.

cilipes Mg. Las PraJkowicki, 1 lipca.

Argyra Mcq.
grata Low. Pomiedzy Budami a Przemyslem, 15 czerwca.

Diaphorus Mg.
Hoffmannseggii? Mg. Pomi^dzy Budami a Przemyslem, 15
czerwca, Staras61, 5 sierpnia.

disjiinctus Low. Obok strzelnicy wojskowej przy Przemyslu,

Pod Dudnawka obok Starejsoli,

punctum Mg. Starasol,

custris Mg. Strzelnica wojskowa obok Przemys
trilineata Ztt. Starasol, 5 sierpnia.

Pipunculidae.

Pipunculus Latr.

campestris'i Latr. Las Pralkowicki obok Przemysla, 1 I

pratorum Mg. Las Sraaharowski obok Starejsoli.



Conopidae.

Myofa F.

huccata L. Las Lipowicki obok Przemysla, 2 czerwca.

Sicus Scop.

ferruyineus L. Okolica Przemysla w poczatku lipca.

Syrphidae.

Chrysotoxina.

strzelnica wojskow^ obok Przemysla,

Ghrysogaster Mg.
splendidus Mg. Widacz obok Przemysla, 15 maja, las Bu-

czowski i Smaharowski obok Starejsoli w drugiej potowie

sierpnia.

viduatus L. Las na Widaczu, 15 maja.

li-pizdla Rond.
virens Rend. Pomi^dzy Przerayslera a strzelnica wojskowa,

20 maja, obok strzelnicy, 7 czerwca, Staras61 30 lipca.

annulata Mcq. Widacz 15 maja, Staras6l 25 lipca.

Paragus Latr.

tibialis Fall. Starasol, 20 sierpnia.

Chrysotoxum Mg.
festivum L. Okolica Przemy.sla w koucu czerwca.
vernale L(iw. Okolica Przemysla w raaju.

Syritta St. Farg. et Serv.

pipiens L. Starasol, 5 i 23 sierpnia, Chyrow, 24 sierpnia,

Radymno, 10 wrzesnia.

Eristalina.

Eristalis Latr.

tenax L. Starasol, 25 lipca, 23 sierpnia.

arhmtorum L. Las na Widaczu, 15 maja, Staras6l, 17 lipca,

pomi^dzy Starosola a Smaharowskim lasem, 8 sierpnia.

nemorum L. Obok Przemysla, l4 czerwca, Chyr6w, 23 lipca.

HelopMlus Mg.
jioreus L. Okolica Przemysla w czerwcu.
trivittatus F. Razera z poprzedzajacym.
pendulus L. Staras61, 25 lipca.



RMngia Scop.

rostrata L. Okolica Przemysla w czerwcu, Starasol, 17 lipca.

Volucella Geoffr.

L.

3 lipca.

Syrphina.

Baccha F.

elongata F. Las na Widaczu, 25 wrzesnia.

Ascia Mg.
lanceolata Mg. Starasol, 5 sierpnia, Radymno, 10 wrzesnia.

podagrica F. Radymno, 10 wrzesnia.

Xanthogramma Schin.

ornata Mg. Okolica Przemysla w lipcu.

Melithreptus Low.
scriptus L. Las Buczowski 15, Starasol, 23 sierpnia.

di'spar Low. Widacz obok Przemysla, 15 maja.

taeniatm Mg. Widacz. 15 maja, Spas, 27 lipca.

Syrphus F.

ribesvi L. Medj'ka, 3 lipca.

vitripennis Mg. Okolica Przemysla w lipcu.

halteatus Deg. Okolica Przemysla w lipcu, Starasol w koncu
lipca i w poczatku sierpnia.

Platychirus St. Farg. et Serv.

fulviventris Mcq. Pomi^dzy Przemyslem a Budami, 1 5 czerwca.

scutatus Mg. Starasol, 5 sierpnia.

pdtatus Mg. Starasol, 23 sierpnia.

a Smaharowskim lasein, 8 sierpn:

Muscidae.

a) Calypterae (Holorhyta).

Dexiina.

Micropthalma Mcq.
europaea Egg. Starasol, 17 lipca.

Dexia Mg.
* cenisia P. Krasiezyn, 29 czerwca.

sierpnia, pomi^dzy Starj^sola

ia, las Buczowski, 15 sierpnia.



ferina Fall. Spas, 27 lipca.

rustica F. las Praikowicki obok Przemy^la

Prosena St. Farg. et Serv.

siberita F. Starasol, 2o, Spas 27 lipca.

Melania Mg.
volvulus F. Las Pralkowicki, 1 lipca.

Morinia R. Desv.

wano Mg. Przemysl, 6 czerwca.
* Syntomocera Schin.

hrevicornis Egg. Spas, 27 lipca.

Sipliona Mg.
geniculata Deg. Za strzelnica wojskowa obok Przemysia, 7

czerwca, Radymno, 10 wrzelnia.

fladfrons Staeg. Pomi^dzy Przemysleni a strzelnica, 2 lipca.

cristata F. Laszki murowane za Chyrowem, 18 sierpnia.

Metopia Mg.
leucodephala Rossi. Za strzelnica wojskowa obok Przetnysla,

TacMna Mg.

xanthogastra Rond.
'nomyia Dun.
/eroa; Pz. Okolica Przemysia w raaju.

tesselata F. Razem z poprzedzajacym gatunkiera.

Gymnosoma Mg.
rotundata L. Okolica Przemysia w koiicu czerwca, Chyr6w,

Hyalomyia R. Desv.
umbripenms Mg. Widacz, 15 maja.

Sarcophagina.

Onesia R. Desv.
sepulcralts Mg. Starasol, 25, Spas, 27 lipca.

Gynomyia R. Desv.

L. Okolica Przemysia w lipeu.



Sarcophaga Mg.
haematodes Mg.
atropos Mg. Obok stawu Druiibackiego w Przeniyslii,

carnaria L. Las na Widaczu, 15 maja, Medyka, 8 li[>c

alhiceps^ Mg. Widacz, 15 maja.

haemorrhoidalis Mg. Przemy^l za zamkowa g<3ra, 24 mj

Morellia R. Desv.

simplex L(3w. Stara861 w drugiej polowie lipca, ^Mcsri.-ka.

13 wrze^nia, gora Szybienica obok Ni^ankowiCj 29 wr/.i .~iua.

hortorum Fall. Starasol w drugiej polowie lipca.

Cyrtoneura Mcq.
stabulans Fall. Przemy^l, 10 lipca i 12 wrzesnia, Starasol

w drugiej polowie lipca.

pabulorum Fall. Radymno, 10 wrzesnia.

caesia Mg. Park w Medyce, 3 lipca.

Pyrellia R. Desv,
Serena Mg. Mi^dzy Przemyslem a Widaczem, 4 czerwca,

Starasol, 17 lipca, 23 sierpnia, Radymno, 10 wrzesnia.

aenea Mg. Starasol, 23 sierpnia.

Dasyphora R. Desv.

pratorum Mg. G6ra Szybienica obok Niiankowic, 29 wrzesnia.

Lucilia R. Desv.

regtnaf Mg. Okolica Przemysla w lipcu.

caesar L. Przemysl za zamkowa gora, 24 maja.

silvarum Mg. Spas, 27 lipca, pod Dudnawka obok Starej-

soli, 13 sierpnia, Radymno, 10 wrzesnia.

Musca L.

domesHca L Przemysl na zamku, 24 maja, Moscis|^a, 13

corvma F. Medyka^ 3 lipca, Radymno, 10 wrzesnia.

vitripennis Mg.
Pollenia R. Desv.

rudis F. Przemysl, obok stawu Druzbackiego, 25 czerwca,

Radymno, 10 wrzesnia, Szybienica, 29 wrzesnia.

vespillo F. Przemysl, obok stawu Druibackiego. 25 czerwca,

za zamkowa gora, 5 wrzesnia, Szybienica, 29 wrzesnia, Wi-
dacz, 3 pazdziernika.

atramentaria Mg, Medyka, w parku, 3 lipca, Radymno, 10

wrzesnia, gora Szybienica obok Nizankowie, 29 wrzesnia.

varia Mg. Radymno, 10 wrzesnia, Szybienica, 29 wrzesnia.

Spraw. Kom. fizyjogr. T. XXIX. 20



Mg. Spas, 27 lipcca.

Irythrocephala Mg. Przemysl, 16 maja, Widacz, 27 maja,

obok stawu Druzbackiego w Przemyslu, 25 czerwca.

Oraphomyin R. Desv.

maculata Scop, Okolica Przemysia w czerwcu.

Mesembrina Mg.
meridiana L. Okolica Przemysia w lipcu.

mystacea L. Razem z poprzedzaj^cym gatunkiem.

Stomoxys Geoifr.

calcitram L. Radymno, 10 wrzesuia, Mosciska, 13 wrzesnia,

Widacz obok Przemysia, 25 wrzesnia i 4 pazdziernika.

tigrina F. Pomiedzy Przemyslern a Widaczera, 4 czerwca,

las Smaharowski obok Starejsoli, 20 sierpnia.

molUcula Fall. Las Smaharowski, 20 sierpnia.

tricolor Ztt. W lasku za strzelnica wojskowa obok Przemy-

strzelnicy wojskowej, 20 raaja i 2 lipca.

albtcornis Mg. Laszki murowane za Chyr

Chyr6w, I

pumila Fall. Mosciska, 13 wrzesnia.

meditata Fall. Starasol, 25 lipca.

Homalomyia Boiiehe.

cam'cidaris L. Widacz, 27 maja, Przemysl, 10 lipca,

sol, 25 lipca i 5 sierpnia.

scaluris F. Przemysl obok stawu Druzbackiego, 25 ci

Starasol w drugiej polowie lipca.

monicata Mg. Starasol, 25 lipca.

lepida Wied. Spas, 27 lipca.

incisurata Ztt. Starasol w drugiej polowie lipca.

20 sierpnia.

albi<nncta F.

striolata Ya\

Przemysl, ol

10 wrzesnia

Macquarti

Starasol,

dl. Stan
1. Poinie

X)k staw

,
Olszan,

Wied. S

,

25

is61,

dzv 1

u^i).

y- 29

lipca i 5 sie

15 sierpnia.

t'rztmivsl(!in

u/backiego.

1 wrzesnia,

mica ol,ok

rpn

Wi.

Ni5zyhi(



Mg. Starasol,

platura Mg. Okolica Pr/eniv-sla. I czcrwc-.v, WvV.xva. 25 wrzr-

snia, Radyniiio, 10 wrzcriuia.

cnrdui Mg. Lasek za strzelnicj, wojskown i^hok Pr/.oinysla.

7 czerwca, Medvka, 3 lipca, Star'as^l, \1 lipea. Spas, 27
lipca, Przemy^l, "12 vvrzesnia.

^ discreta Mg. Starasol, 25 lipca.

^eptWa Wied. Spas, 27 lipoa.

rufipes Fall. Obok strzelnicy wojskowej przy Przemyslu,

R. besv.

jskowa obok Przeniysla, 2 maja,

iiiiedzy Przeinyslem a strzelnica, 20 maja, la-* Lipowicki,

2 czerwca, zamkowa g6ra w Przomyslu, n Avrzt-snia.

coarctota Fall. Krasiczyn. 29 czerwca, poniiedzy Przernyslem

a strzelnica wojskowa, 2 lipca.

strigosa F. Przeuiysl, 1 czerwca, poniiedzy Przemysleni a Wi
daezem, 15 ezerwea, Medyka, 3 lipca. gora Szybienica, 29

cornea Mg. Widacz, 15 maja, Spas, 27 lipca, pod Dudnawka,
obok Starejsoli, 13 sierpnia.

Ophyra R. Desv.

leucostoma W. Starasol, 25 lipca i 15 sierpnia.

anthrax Mg. Starasol, 15 sierpnia.

llijdrotaea R. Desr.

dentipes F. Chyrow, 23 lipca, Starasol, 25 lipca i 23 sierpnia.

armipes Fall. Starasol, 15 sierpnia.

Lasiops Mg.
apicalis Mg. Las Lipowicki obok Przemysla. 2 czerwca.

Spilogaster Mcq.
duplicata Mg. Starasol. 17, Chyr6w, 23, Spas, 27 lipea.

Buczow obok Starejsoli, 4 sierpnia.

yiotata Fall. Starasol, 15 sierpnia.

* qundrum F. Spas, 27 lipca, las Baczowski obok Starejsoli

w pierwszej polowie sierpnia. Laszki murowane za Cliyro-

18 sierpnia.

nigrita Fall. Starasol, 17

imjnmcta Fall. Starasol, 5
urbana Mg. Las Pra&owicki obok Przemysla, I lipca, goi

lipca.

Sierpni

Szybienica, 29
uliginosa Fall. Przemysl, 10 lipca, Starasol, 15 sierpnia

luconiin Fall. Widacz obok Przemysla. 15 maja.



Aricia R. Desv.

signata Mg. Starasol w pierwszej potowie sierpnia.

carho Schin. Starasol, 17 i 25 lipca, Chyrow, 24 sierpnia.
* ohscurata Mg. Starasol, 25 lipca.

6) Aealypterae (Merorhyta).

Cordylurina.

NorelUa R. Desv.

Uturata Mg. Przy strzelnicy wojskowej obok Przemysla,
2 maja.

spimmana Mg. Radymno, 10 wrze^nia.
* flavicauda Mg. Gora Szybienica obok Niiankowic, 29 wrzesnia.

Gordylura Fall.

albilabris F. Okolica Przemysla, I czerwca, raiedzy Stara-

sol a Buczowskini lasem, 15 sierpnia, Dobromil, 25 sierpnia.

albipea Fall. Staras61, 5 sierpnia.

Scatophagina.

Scatophaga Mg.
acyhalaria L. Las na Widaczu, 15 maja i 4 pazdziemika.
stercoraria L. Strzelnica wojskowa, 2 maja, Widacz, 15
maja, Przemyel, 6 czerwca, Olszany, 29 wrzesnia.
merdaria'^ F. Obok strzelnicy wojskowej przy Przemyslu,
2 maja, pomiedzy Przemyslem a strzelnica 20 maja, porai§-
dzy Przemyslem a Budami, 4 czerwca.

Helomyzina.

Blepharoptera Mcq.
serrata L.

^
Obok strzelnicy wojskowej przy Przemyslu

ruficauda'i

Hehmyza Fall.

affinis^ Mg. Medyka, w parku, 3 lipca.

ustulata Mg. Razera z poprzedzajacym gatunkiem.

anilia Fall. Widacz obok Przemysla, 8 pa^dziernika.
^3/za Fall.

"^
' ^

c^5ato.^ Ztt. Szybienica obok Niiankowic, 29 wrzesr
ohtusa Fall. Pomiedzy Przemyslem a strzelnica woi
20 maja, Przemysl, "
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Sciomyza Fall.

griseola Fall. Laszki murowane, 18 sierpnia,

cinerella Fall. Za zamkowa gora w Przemyslu, 24 inaja,

Krasiczyn, 29 czerwca, Widacz, 3 pazdziernika.

ventralis Fall. G6ra Szybienica, 29 wrzesnia.

Tetanocerina.

Tetanocera Fall.

eZato F. Staras61, 30 lipca.elata J^'. Starasoi, 60 iipca.

silvatica Mg. Pod Smolnica obok Starejsoli, 13 sierpnia

punctulata F. Widacz obok Przemysla, 4 paidziemika.

punctata Scop. Las Praikowicki, I lipca.punctata Scop.

Limnia R. Desv.

Psilina.

P5t7a Mg.
ra/a Mg. Starasol, 25 lipca.

hicolor Mg. Przemysl, 6 czerwca.

pectoralis Mg. Okolica Przemysla, 14 czerwca.

gracilis Mg. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20 sierpi

^rosae F. Dobromil, 25 sierpnia.

villosula Mg. Las Smaharowski obok Starejsoli,

sierpnia.

Micropezina.

Micropeza Mg.
corrigiolata L. Za zamkowa gor^i w Przemyslu, 24 m
obok strzelnicy, 31 maja, las Lipowicki, 2 czerwca, ok(

Przemysla, 14 czerwca.

Thryophila Low.
frondescentiae L. Za zamkowa gor^ w Przemy&lu, I

Obok stawu Druzbackiego w Przemyslu,



Trypetina.

Trypeta Mg.
onoirojoJies Low. Starasol, 3 sierpnia, pod Sniolnica przy Sta-

rejsoli, 13 sierpnia.

Urophora R. Desv,

aprica Fall. Starasol, 15 sierpnia.

Garpotricha Low.
guttularis Mg. Obok strzelnicy wojskowej przy Przemyslu
31 maja.

Oxyna Low.
elongatula Low. Starasol, 23 sierpnia, Widacz obok Przeniy-

sla, 21 wrzesnia.

Tephritis Latr.

Uontodontis Deg. Starasol, 25 lipea.

hyoscyamU L. Razem z poprzedzajficyra gatunkicni.

Sphenella Low.
marginata 1 Fall. Medyka, 3 lipca.

Lonchaeina.

Palloptera Fall.

umbeUatarum F. Laszki mur(
Lonchaea Fall.

Sapromyza Fall.

plumicorm's Fall. Porai^dzy Przemyslem a Budarai,
'

wca, las Pralkowicki, 1 lipca, porai^dzy Przemyslem ;

nica, 2 lipca.

multipunctata Fall. Mosciaka, 13 wrzesnia.
sexpunctata Mg. Widacz, 29 czerwca.
apicalis Low. Las Lipowicki, 2 czerwca.
decipiens Low. Poraiedzy Przciiuvl, in a P>u(liini, 1.') <

Widacz i Krasiczyn, 29 czcrwc-a. Al i^t-i^k . i:i'wi/i

rorida ¥&\\. Pomiedzy Przenn-lMu i l',ii<l imi. 1'^ <

park w Krasiczynie, 24 czerwc.i. Modvka 15 lipct

platycephala Low. Lasok j"i sMvclnn i wuj-kMW i
o!,.

raysla, pomiedzy Przcnu-hMii ,i IJudtiu \\ i.ici\\-/r)

czerwca, Widacz, 29 e/( i \\ <>.i

omi^d/v P./MiiN 1cm ., Wid.c/rm

24 czerwca, Medyka, 3 ^K-a."^

''^"^^ ''""'' ^'''^'''''>^"' ''
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Sapromyza Fall.

* quadripunctata L. Widacz, 29 czerwca.

Lauxania Latr.

cylmdricornis F. Las Lipowicki obok Przemysla, 2 czerwca.

aenea Fall. Lasek za strzelnica wojskowji i las Lipowicki,

5 czerwca, Widacz, 29 czerwca, Przemysl za zaiukowa gora,

5 wrzesnia, Radymno, 10 wrzesnia, Olszany, 29 wrzesnia.

Opomyzina.

Opomyza Fall.

germinationis L. Pomiodzy Przemy^lem a Widaczem, 4- czer-

wca, Krasiczyn, 29 czerwca, Staras61, 5 sierpnia, Laszki

murowane, 18 sierpnia, Dobromil, 25 sierpnia.

florum F Las Pralkowicki obok Przemysla, 1 lipca, Stara-

sol, 5 sierpnia, Radymno, 10 wrzesnia, Olszany, 29 wrzesnia,

Widacz obok Przemysla, 3 pazdziernika.

Balioptera Low.
combinata L. Starasol, 5 sierpnia, Przemysl na gorze zam-

kowej, 5 wrzesnia.
, , ,^ .,

* venusta Mg. Lasek za strzelnica wojskowa obok Przemysla,

czerwca, Starasol w pierwszej

Sepsina.

Themira R. Desv.

putris L. Starasol, 25 lipca.

ciliata Stjg. I
j^^2^^^ 2, poprzedzajacym gatunkiem.

Nemopoda R. Desv.

cylindrica F. Starasol, 5 sierpnia.

stercoraria R. Desv. Starasol, 25 lipca.

Sepsis Fall.
, T> J • 1 '

punctum F. Porai§dzy Przemyslem a Budaim lo czerwca,

las Pralkowicki, 1 lipca, pomi§dzy Przemyslera a strzelnicq

2 lipca.

violacea Mg. Starasol, 15 lipca.

cvnipsea L. Staras6l, 1 sierpnia.
. . ^ ^,^

iavimana Mg. Starasol, 25 lipca i 23 sierpnia las Pralko-

^'vicki obok Przemysla, 1 lipca, Ohyrow, 23 lipca, Laszki

"1 sierpnia.



Mycetaulus Low.
bipunctatus Fall. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20
sierpnia.

Piophtla Fall.

offinis Mg. Starasol, 25 lipca.

nigriceps Mg. Razem z poprzedzajacym gatunkiera.

Ephydrina.

Mosillus Latr.

arcuatus Latr. Staras61, 15 sierpnia.

Eydrellia R. Desv.

ranunculi Hal. Pomi§dzy Starj^sola a Buczowskim la.sem, 15
sierpnia.

Parydra Stenh.

a^mYa Fall. Staras61, 5 sierpnia.

coarctata Fall. Starasol, pod Dudnawka obok Starejsoli, po-
migdzy Star^sola a Buczowskim lasem w pierwszej poJowie
sierpnia.

Scatella R. Desv.
crthrata Stenh. Starasol, 5 sierpnia.

* quadrata Fall. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20 sierpnia.
sorhlans Hal. Staras61, 5 sierpnia.

Drosophilina.

Oitona Mg.

CamilfauT
^^' ^'^^''^'' ''^''^ Przemysla, 3 pazdziernika.

glabra Fall. Laszki murowane, 18 sierpnia
DrosopMla Fall.

funebris F. Krasiczyn, 29 czerwca.
* fasciata .? Mg. Medyka, w parku, 3 lipca.

transversa Fall. Widacz obok Frzemy^la, 3 pazdziernika.
fenestrarum Fall. Widacz, 29 czerwca.

Scaptomyza Hardy.
graminum FaU. Las Buczowski obok Starejsoli, 15 sierpnia.



Centor L5w.
Gereris Fall. Krasiczyn, 29 czerwca, pomi§dzy Starasola

a Sraaharowskira lasem, 8 sierpnia, las Buczowski obok Sta-

rejsoli, 15 sierpnia.

hypostigma Mg. Staras61, 5 sierpnia.

Chlorops Mg.
didyma Ztt. Przemysl, 1 czerwca.

taemopus Mg. Pod Smolnica obok Starejsoli i Sterasol, 15

sierpnia.

laeta? Mg. Przemysl, 1 czerwca.

glabra Mg. Przemysl, 15 maja.

Oscinina.

Oscinis Latr.

pusilla Mg. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20 sierpnia.

Grassiseta v. Eos.

cornuta Fall. Przemysl, 15 maja, Mosciska, 13 wrzesnia.

Agromyzina.

Agromyza Fall.

femoralis Mg. Staras61j 15 sierpnia.

Ceratymoza Schin.

denticornis Pz. Widacz obok Przemy^la, 4 pazdziernika.

Phytomyzina.

Phytomyza Fall.

flava Fall. Radymno, 10 wrzesnia.

ohscurella Fall. Las Smaharowski obok Starejsoli, 20 sierpnia.

flavicorms Fall. Olszany, 29 wrzesnia.

JlavoscuteUata Fall. Starasol, 5 sierpnia.

Zetterstedtii Schin. Pod Smolnica obok Starejsoli, 13 sierpnia.

affinis Fall. Pod Dudnawka obok Starejsoli, 13 sierpnia.

Borborina.

Mcq.
fontinalis Fall. Krasiczyn, w parku, 24 czerwca, Rad^

10 wrzesnia, Widacz obok Przemysla, 25 wrzesnia,

Szybienica, 29 wrzesnia.

Sphaerocera Latr.

suhmltans F. Widacz, 15 maja, pomi§dzy Przemyslem i

dami, 29 czerwca.



Borhorus Mg.
geniculatus Mcq. Przemysl za zamkowa g6ra, 24 maja, Sta-

ras61, 5 i 23 sierpnia, las Buczowski, \b sierpnia.

niger Mg. Widacz, 15 maja, pomiedzy Przemyslem a strzel-

nic^ wojskowa, 20 maja.

equinus Fall. Widacz, 15 maja, pomiedzy Przemyslem a strzel-

nic^, 20 maja, za zamkowfj, gor^, 24 maja, las Pratkowicki,

Phoridae.

Conicera Mg.
atra Mg. Pod Dudnawkq, obok Starejsoli, 13 sierpnia.

Phora Latr.

hicolor Mg. Starasol, 15 sierpnia.

rufipes F. Razem z poprzedzajq,cym gatunkicm.

Nemocera

Mycetophilidae.

Sciarina.

a Mg.
Thomae L. Las Pratkowicki, 1 lipca, Medyka, w parku, 3

humeraUsJ Ztt. Pod Dudnawka obok Starejsoli, 13 sierpnia.

quinquelineata Mcq. Widacz obok Przemysla, 3 pazdziernika.

fiavi'pes Pz. Krasiczyn, 29 wrzesnia.
spectrum Wtz. Okolica Przemysla, 14 czerwea.

Zygomyia Wtz.
piviventris Wtz. Widacz, 21 wrzesnia.
valida Wtz. Razem z poprzedzaj^cym gatunkiera.

Gordyla Mg.
brevicM-nis Staeg. Mosciska, 13 wrzesnia.

MycetopMla Mg.
punctata Mg. Mosciska, 13 wrzesnia.
^mcoZa Mg. Razem z poprzedzajacym gatunkiem.
btmnculata F. Krasiczyn, 24 czerwea.



MycetopJitla Mg.
-' )pyga

Mg. Starasol,

Mosciska, 13 wrzesnia.

gratiosa Wtz. Mosciska w pierwszych dniach wrzesnia.

Epicypta Wtz.
puncfum Stann. Mosciska, 13 wrzesnia.

Phronia Wtz.
rustica Wtz. Kazeni z poprzedzajacym gatunkiem.

Trichonta Wtz.
umhratica? Wtz, Starasol, 5 sierpnia.

Brachycampta Wtz.
* Serena Wtz. Medyka, w parku, 3 lipea.

caudata Wtz. Mosciska^ 13 wrzesnia, Przemysl: gora zamko-

wa, 5 wrzesnia.

Allodia Wtz.
ohscural Wtz. Mosciska, 13 wrzesnia.

Eymosia Wtz.
* maculosa Mg. Razem z poprzedzaj^cym gatunkiem.

Docosia Wtz.
* «;<?Z/Ja Wtz. Medyka, 3 lipca.

Coelosia Wtz.

flava'^ Staeg. Widaez obok Przemysla, 29 czerwca.

Sciophila Mg.
^aZ^^Wa.^ Wtz. Mosciska, 13 wrzesnia.

fasciata Staeg. Przemysl : gora zamkowa i Mosciska w pierw-

szych dniach wrzesnia.

Macrocera Pz.

angulata Mg. Pomi^dzy Przemyslem a Budami, 4 czerwca.

Simulia Latr.

reptans L. Widacz obok Pn

Scatopsina.

Scaiopse Geoffr.

«o*a!!a L. Starasol, 15 sierpnia.

puUcart'a? Low. Chyrow, 24 sierpnia.

Dilophvs Mg.
humeralis Ztt. Spas, 27 lipca.
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Dilophus Mg.
vulgaris Mg. Spas, 27 Kpca, Starasol, 15 siei-pnia, Laszki

murowane, 18 sierpnia.

Bihio Geoffr.

marci L. Widacz i strzelnica wojskowa obok Przemysla,

w pierwszych dniach maja.

hortulanus L. Las Lipowicki i pomi§dzy Przemyslem a Wi-
daczem, 4 czerwca.

Johannis L. Strzelnica wojskowa, 2 maja.

Penthethria Mg.
holosericea Mg. Widacz, 15 maja.

Chironomidae.

Chtronomus Mg.
jfusio Mg. Widacz, 4 paidziernika.

Za^tt* Staeg. Krasiczyn, w parku, 24 czerwca.
* scalaenus Schk. Laszki murowane, 18 sierpnia.

Mlarellus Ztt. Medyka, w parku, 3 lipca.

tenuis Mg. Krasiczyn, w parku, 24 czerwca, Radymno, 10
wrzesnia.

* pusillus L. Krasiczyn, w parku, 24 czerwca, Przemysl: mig-
dzy barakami przy jarosJawskira go^cincu, 7 wrzesnia.
maculipennis Mg. Laszki murowane, 18 sierpnia.

fer^-ugineoviUatxis Ztt. Medyka, w parku, 3 lipca.

venustusf Staeg. Przemysl, 6 czerwca, Moaciska, 13 wrzesnia,
tendens F. Staras61, w koricu lipca i w pierwszych dniach

viridt's? Mcq. Krasiczyn, w parku, 24 czerwca.
hreviiibalis Ztt. Przy strzelnicy wojskowej obok Przemysla,

mrescens Mg. Przemysl, 7 wrzesnia.
pedellm Deg. Medyka, w parku, 3 Hpca.
sordidellus Ztt. Przemysl, za zamkow^ g(5ra, 24 maja.
hicinctus Mg. Okolica Przemysla, 1 czerwca.
tremulus L. Przemysl, 6 czerwca.
silvestris F. Staras61, 5 sierpnia
stercorarius Deg. Razem z poprzedzaiacym gatunkiera.
hyssinus Schrk. Widacz, 25 wrzesnia
aterrimus Mg. Przemysl, pomi^dzy jarosJawskimi barakami,
Id wrzesnia, Widacz, 25 wrzesnia.

* minimus Mg. Widacz, 3 pazdziernika.
2 anypus Mg.

punctipennis Mg. Staras61, 5 sierpnia.
vanus F. Razem z poprzedzajacym gatunkiem.



JTanypus Mg.
monilis L. Park w Krasiczynie, 24 czerwca, Medyka, 3

* nigropunctatus Staeg. Pomiedzy Przemyslem a strzelnica woj-

skowa, 4 wrze^nia.
* ornatus Mg. Staras61, 5 sierpnia, Przemysl, 13 wxze^nia.

Mg.
trichopterus Mg. Chyrow, 24 sierpnia.

lucoi'um Mg. liaszki murowane, 18 sierpnia.

brunnipes Mg. Bucz6w obok Starejsoli, 4 sierpnia.

puUcaris L. Laszki murowane, 18 sierpnia.

varius'^ Wtz Kazem z poprzedzajacym.

murinus Wtz. Buczow obok Starejsoli, 4 sierpnia.

lactetpennis? TAX. Staras61, 5 sierpnia.

niger Wtz. Radymno, 10 wrzesnia.

niveipennis'? Mg. Staras61, 5 sierpnia.

Culicidae.

'Gorethra Mg.
plumicornis F. Medyka, w parku, 3 lipca.

Anopheles Mg.
macuUpennis Mg. Razem z poprzedzajacym gatunkiem.

Cw/e^ L.

dorsalis? Mg. Przemysl, 1 czerwca, Starasol, 30 lipca.

vexans Mg. Za strzelnic^ wojskowa obok Przemysla, 7 czerwca,

Medyka, 3 lipca, Radymno, 10 wrzesnia.

nemorosus ? Mg. Przy strzelnicy wojskowej i na Widaczu

obok Przemysla, w pierwszej potowie maja.

ptptensf L. Starasol, 1 sierpnia, Medyka, 3 lipca.

* ciliaris L. Staras61, 5 i 20 sierpnia, Laszki murowane, 18

sierpnia.

Psychodidae.

Erioptera Mg.
maculata Mg. Staras61, 5 sierpnia.

lutea Mg. Starasol, 5 sierpnia, Krasiczyn



Erioptera Mg.
fuscipennis Mg. Starasol, I sierpnia, Krasiczyn, 29 wrze^nia.

* annulata Mg. Widacz, 21 wrze^nia.

Anisomera Mg.
* bicolor'^ Mg. Przemy^l, 15 maja.

Trichocera Mg.
* Memalis Deg. Krasiczyn, 29 wrzesuia, Widacz obok Pi-ze-

mysla, 4 pazdziernika.

iJmnohia Mg.
nuhecuhsa Mg. Lasek za strzelnica wojskow^ obok Przemy-

sla, 7 czerwca, Krasiczyn, 29 wrzesnia, Widacz, 4 pazdzier-

nika.

nigropunctata Schumm. Widacz, w dragiej potowie maja, po-

miedzy Przerayslem a Widaczem, 4 czerwca, lasek za strzel-

nica wojskowa, 7 czerwca.

tripunctata F. Obok lasu na Budacb, 27 maja, lasek za

strzelnica wojskowa, 7 czerwca, Krasiczyn, w parku, 24
czerwca, Widacz, 29 czerwca.

trivittata Schumm. Krasiczyn, 24 czerwca, Medyka, w parka
3 lipca.

modesta Mg. Spas, 27 lipea, Staras61, 5 sierpnia.

morio F. Pod Smolnicq, obok Starejsoli, 13 sierpnia.

pilipennis Egg. Starasol, 5 sierpnia, Widacz, 21 wrzesnia.

Ptychopterlna.

Ptychoptera Mg.
albimana F. Mosciska, 13 wrzesnia.

Fachyrrhina Mcq.
pratensis L. Widacz, 15 maja, okolica Przemy^Ia, w koncu

crocata L. Przemysl, w czerweu.
quadrifaria Mg. Krasiczyn, 29 czerwca.
maculosa Mg. Obok lasu na Budach, 27 maja, las Lipowicki
1 lasek za strzelnicq, wojskowa w pierwszych dniach czerwca.
Mstrio F. Przemysl, zamkowa g6ra, 24 maja, pomi^dzy
Przemy^lem a Widaczem i *na Widaczu, w drugiej polowie

analis Schumm. Pomi^dzy Przemyslem a strzelnica wojskowa,

Tipula L.

scripta Mg. Strzelnica wojskowa obok Przeray^la, 2 maja.
cae8ia^ Schumm. Obok lasu na Budach przy Przemyslu, 27 iiiaja.



PKZYCZYNKK DO FAUNY MUCh6wBK ^

TipuU L.

oleracea L.

szki murow?
pruinosa W. Obok lasu na Budach, 27 maja,

matella Sc

•
Po'

row, 24 sierpnia, pomi^dzy Przemyslem a strzelnic^ ^

wa, 2 lipca.

ochracea ? Mg. Pomi^dzy Przemyslem a Widaczem, 4 czen

fascipennis Mg. Widacz, 29 czerwca.
* pictipennis Staeg. Widacz, 15 maja.

Cfenophora Mg.
a^raifa L. Okolica Przemysla, w czerwcu i lipcu.

^f^MWr
^'

)
^^^'^ ^ poprzedzajacym gatunkiem.

Rhyphidae.

Rhyphus Latr.

punctafm F. Staras61, 5 sierpnia.



Ogolne stosunki

ksztaltowe i genetyczno wyiyny wscliodnio-galicyjskiej

Literatara geologiczna Podola obfituje w cenne i trafne spo-

strze^enia co do miejscowych szczeg6}6w pi'askorzezby powierzchni,

jednakowoi; brak tym wzmiankom przewodniej mysli o tyle, ie

nie przeprowadzono jeszcze parafrazy mapy topograficznej celem

zestawienia catoksztaltu powierzchni wy:iynowej. Faktem jest,

ie nie zastanawiali^my si§ dostatecznie ani nad sposobem roz-

mieszczenia g}6wnych wypuklizn powierzchni ani te^ nad ich

stosunkiem do otoczenia. Nawet stosunek tych wypuklizn do brze-

g6w wy^yny jest zagadka wcale jeszcze nieporuszona. Nie zwra-

caJy na nia uwagi prace naukowe, ktore zmierzaJy wyJacz-
nie do objasnienia genezy brzeg6w wy;iyny. Pominawszy prace,

ktore w zupeJno^ci chybily celu zamierzonego, co ]xii dawniej

staralem sie udowodnic, przyczyna rzeczonych niedostatk^w Utera-

tury jest jasna. Sklada sie ona z publikacyj, majacych za przed-

miot obszary o ciasnych granicach geograficznyeh, wytyczonych
r6znymi warunkami badania stosunk6w geologii miejscowej.

Na podstawie swych nowszych poszukiwaii przypuszczam,
ie rdine nierozpatrywane jeszcze wtasciwo^ci ksztaHowe naszej
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\V cutubci przcdstiiw i.( l'..(lulr |.n\\iriv('li

runkach ])Ogarbioiiu wafaini u \.--c/\ /ii. I'i/r^\

pujaec niicjsca Gologoroin i W wiMni.tkoiii X.ijw

poczosci st\ sobie rowiiolc^lc; /< s/r/, -nt'iw u, w

C.ynniki cn-o/yju.'' i.iv.,.riuaz,.t,.l> vny.^\

tycli wypioti-zei'i; pod icli wpts wi'iii ro/r/.l.m.ih

wyi)i(;;trz('i'i pierwotiiycli, r/\li |)itM-\\-ziii/r<liiyc

btjrdziej. iia poinnii^Jsze o^uiwa. \n-/A-y\/.\>'\oih- i:

iiariii; tu i owdzie iiiszczuty nastf^'pnic tc o^ni\

czem iia icli niiejsco, wsrod sz TZiicycli sic

powstawaty nowe szeregi

Zazwyczaj dtugi lancucli wypi^tr/oi'i iMiTw^/.i/cdiiyli nki/.uj.'

w wiclu niiejscach iia znacznej prze-trzciii przciwy i eiii;nit' ^i«^

iiiilanii w poprzok niiedzyrzeczy, lub tcz ]>rzpoina w i-c'p/ ii_\cli piin-

ktacb joden i ten sam dzial wodny \\yk>zvj: < ivdn.

Dotycbczas nie zwrocono jo^zc/c uwa-i n,! t<' /jawi^kM. Al<'.

ze wszedzie na Podohi pevvne ^hjun.- w\[iukli/n\ pMAinvi-lnii

roznia sie sposobcm rozmie-zczciiia od iiiii\rb. ti'iu-"i-/i-,jii\ rii. /.c

wzdinz linij w przybliztiiiiu jn-or^tycb. i zc linic ti' l/io-na ^ k u-

znaczniejs/e dziuty wodne. przypadajac t y 1 k o e z (,' s c i o w o. tu

i ovvdzie, na bieg icb (np. na bicg dziatii W()fbieg<) cufDp.'jskic;:,^) —

w GoJogorach), o tern m)zna sie [)rz.;konac w dn; Iz- paratVazy

niapy hipsoraetrycznej giMioralnego sztabu

Grzbiet Gotog6r, Woroniakuw i wzgc'n'zy krzenjirtiiockicdi

(KatnuJa 477 m., Wapieniarka 471 ni., Foreby 455, VVydoki Ka-

niidii 444 in., Gora krolowej Bony w'Krzeinieiiou 404 in.) zaj-

nitije obszar powierzchni dlugi a wazki i biegnie prawio w ])ro-tej

linii Avzdiuz stromego brzegu wy?yny, pooliylonego ku ni/owi bu-

zanskiemii, przecinajac pr/Zyt'cm popVzecznie j^go zu-

toki i pol'wyspy. Ten sara ksztalt pasu wazkiego a <tnigiego,



<> kierunku prostym. niezaw]\4yin ^hI kioruiiku wyi)]oczysk, iiiaja

takze obszary yiozostaJycli wysoczyzn wyzynowych. Nawot MioHo-
bory, pomimo ze one tu Towdzic — 'stosunkovvo zbyt daleko,
szerokim lukiein — zbaczaja od swego oji^olnej^o kierunku, oka-
zuja^ pi-zecuez w catosci bi(;^- pravvie prostoliuijny, skosnie' prze-
cinajacy si^ z kierunkioin i)rzerzyiiaj^icych j(i rzek. Wrcrfzcie po-
wyzsze prawidlo p(xlziahi ksztaltuw 'powierzchni na piiirwszorzgdno
i drugorz^dne objavvia sic; w bardzo udorzajacv sposob w okolicy
poiozouej pomiodzv Lwowtiiii a Diiiostrcni.

'

Is'ajwyz^ze \vzV)rza
tej okolicy lezci ^v pas.r.adi wzdhiz d^^o(•h linii '..''ostvcl.. li do
si.bic rownol.-J^eli i odpou'i.Ml.-.jacvc-l. kier..,ikon-i Karpal. Sam<.-
istnego wystrpowani.i ol,ii tyuli pasm iii.' ni.l.-i,' u-prawd/io [nvy
rozpatn wauiu >i(^ w ki'ajnbrazir. -d\z rozczh-nilv >w on.' w kir-

Dniestru) w ki«!runku" do Jjoi.rzfdiii'.'-o ^T/.b'ietu r(nviioIe'>--fvin.
"
Zc

kowca.

Kicnmki w^zystkicb uu
wv/yny sa dwojakic i krzv.



runku Karj)at w^cliod

oprocz to<ro ujawniM s

lickie^^o i l)..l>ivck..-niik(>};ij(iv.>ki.'i:().

Ten sam, pohulni.,^s^-^^s('I„..lni. fi. k.-.rpn'-ki kiorunck

vschodn

catei^-o \v>eliO(lnio-<,Mlii-y)>ku--o pl.isko'wyzu. "Pietrzy sio zas Kamuhi
u sainego wiiTzclioika kata ni<M)ial prostego. ktoreinu odpowiarla

dego z ubii grzhietow, ku'nw j)oezavvszy od Kaimdy ciairna sie

wschod, t. j. wzdhiz <;rzl>ictu l\v()u>ko-tomas/.(AV>ki< ir^' ' i i wz^Uuz

grzbietu gologorsko-krzomionieckicgo -). Podobnit- zmni.-Jsza sit;

Avysuku.4(i najwyzszycdi. powyzej przytoczonych. puiiktow grzbitjtu

{)fzfin\s)au!;k()-czrnicbckieg() w kierunku jego dbigosci, w niian^,

jak .^it; oddalainy od Kamuly, alo ciagtosc i stopniowosc roznic

w tcj mierzc pamijaoych nie zaznacza si^ u niego w s])0s6h tak

jaskrauy, j'ak u obu grzbictow f)oprzednich. Przyczynji tego jest

wszakze w'idocznic wpK'w czynnikow, ktcjre ztobia doliuy. grzbict

W'u na\vskr6> poprzecznic przeL-inajat'c.



W Miodoboracli, ktorych catukszlaJt okazuje wiele roznych

usobliuoaci nigdzie zreszta na Podolu nie znanych, o czem jeszcze

bedzie niowa, panuje mimoto obok tych odrebnych zna-

mion, znowu ten sam porzadek co do nast^pstwa najwy:^>szych

wzsforzy w kierunku podtuzuym grzbietu. W tym kierunku od
potno'eneg-o zachodu na poiudiiiowy wschod, a przeto

w miavQ, jak si§ oddalamy od Kamuty, stopniuje sie wysokoso

najwyzszych wzgoi'zy miodoborskich, jak nast§puje:

Gora w Podkamieniu .... 446 m.
UszeroAva gora 420 m.
Gora Szwed 418 m.
Gontowa 425 m.
Dytkowce 432 m.
Zebowa g6ra ....... 433 m.
Skaia w Oprylowcach .... 409 m.
Czarny las koto Zbara:Ja . . . 433 m.
Mogilki na p6}noc od Maksymowki 400 m.
Czarna Karczma S. . .

"

. . . 422 m.
Skaly KJodnickie 419 m.
Pasina koJo PoJupan6wki . . . 400 m.
Miizykowa skafe 389 m.
Maniiawa 402 m.
Nazarowa ........ 402 m.
]'>udkL 405 m.
Wotowa gora 400 m.
WacbroAva 398 m.
Wvsoka gora 389 m.
W6jtowa gora 404 m.
Janeowa gora 411 m.
Orle Gniazdo 400 m.
Bob6t 413 m.

ie grzbiety wysoczyzn
liny m , budowQ pow

ek dhigo^ci grzbietu, al.^ na Jedou
'

j.go krani.^e. ku' ktnrenm
.wedz

mniej lub wiecej jaskrawy. nieumiarowosc obustronnvcli, sobie

przeciwlegiycb stokow. Zawsze jeden stok jest bardziej stroiny

1 zajmuje obszar znacznie w^^szy, ani^.eb stok drugi, tak ^.e linia

najwy/szych wypuklizn grzbietu nie przypada na sam srodek jego,



czornolickioyo i bobrecko-inikomowskii _;..

stale stok zachodiii, Ickko pot-hyi

u- jaki sp.-M',l>

po'dokhuln.m

znamion zajinuja. jrdnoboc ziiie Stn.ine sU)L'zy.-,tosci i)i)\vyzszveli,

w caJoRci prost(di o-j.zl.ietow . Wol -0 powsz.chnie

spoBobu, w jaki \vsz<;il/,ii" w k>zt;ihaHi powiorzcl h' ^i?

objawiac sladv c r(;zyi. 11 i(; ti-d(.l,n; I pr/.y liu^zc/,-u-, z.-bv tc

lir;ijne stoc.^Htos CM powi rrz chili 11K .irtv b vc- d/.i.h
'!

• ^?;^';
ikania.

Natomiast. iia ])i< VAVt oka ni .jak... 'stMCZV-to .po.ni-

naja .na..o w r6zuvcirkraja eh, ban Izo zna n.iunuj.'^.(J ksztatty, ktore

przybicraja dy.lokacyc
1
K")k hidow.

Wid/.ielis)«n•, zi^ 1 )r(if^olinijn,( ki.-runki liaszvph or2bict6w

wysoczyzn wyzyi lowvcli Sp.'.l,H-0 z l,iepic>in

potokow, ani 7.'

U

:iorin.ki.,>U1 icb ini<:dxv,v< icrdzilisnrY vvi§c

dwojakie kioruul«Li rozwc»j'i Pi'""^^^-ego ji„whT/.(4,n i dwcvjaikie jej

>zorz(Mli 1." i .h'u-<.iv..:<bi, -. ktoryc-1-I prze-

ciwienstwo na \h >Znr j(>,.- za-adk;-i. Alt' w rzeczywistosci1 tkwi

na pi(l^\szo i dru-OI•z^dll<^ wska/,o-,\ka en do ieh genezy. Przede-

wszystkieni nastn'Oza ^ie sanio przrz sio pvtanie, czy kierunek

panujficy w grzbietach wysof/vzn pocbodzi od innych czynnikow

rozwojowych, lub tei., czy datii]o sie on z inneg-o okresu geoloj^ic/-

nego, anizeli doliny rzeczne. Wszak doliny te naw&kros przocinajj^

grzbiety, o kt6rych mowa, rozczlaniajac je tym sposobem na
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0^'niwti. przvpu.laj.y'o na plasbnvyz miydzyrzecrzy rozsiadlych po-

niit^dzy dolimuni. Owoz tralh.'i odpovviodz lui to pytanie /.najduje-

my juz w literaturzc. wyjasniajcicoj poAvstauio doliii nawskros

])Oprzreznyoli. :Mianowicie trzeha przypuscn',, J-.o gr/bicty wysoczyzn,

biegiuice y)oprz(H'.znie do kioninkii przecinajucyeli Je dolin, pow^taty

w utawic<-uiu skal Dolmy i>rzt-cinajii (c, \vypi<:trz<-nia na.u.kros

istnialy, W miarc^ jak f-ig puwicrzcluiia \v\j)i<-trzea .-topniowo coraz

giebiej. Dlat(-'.t(> rz-dci" iiie z...irnl.\\ nr;di' '.wr.u.- pirrwotncgo

Avujac\c']i si(^ jMiwoli i stnjmidwn nu poinoM-ir wwuiy.
" WnszcMc i.a uvncz.' i;rzlM.-l.>\\ u'\<-<va/ii u \ /viiun-ycli rzu<-a

jaskranv .^uiath. tak/c. ta ok.liczn -sr," ..' |;d../uiiir_irh \v/^l.;d''n>

Sa to liikty. ktorydi piawdopodohnio nikt ni.' zdola nhjasaic

wieouiu "^war-.tw'' nirt'oXh/'r' jc!lncj! \i'w Karp-.tarli z 'dru-a^'

strony. Widocznio panuja sv pod/ioiuiu I'od.-la zid>urz(M.ia tekto-

nicznp, ktoiv za'/naczaj.'^ siy powstaiiicMi {).)\vn z>zycdi grzljietow

Ba jegv) ])ovvicrz(dini. a kton^ jcdnnc/j'-^iui' pozostaj;^ w zwif^xku

przyczynowv)!) z za])urz('ni;nni i'kt(.iu''-/iu-,ini w Karpatach i sa

zawiste od oaJrj icli .ircnrzv.

W l.•ia^u' badan -:Tol(,-ic/.ii\ rh iia I'odola 7Anwrzaieu) do

tego, aby «twiei-d/ac i ulijaMiK' i-.V/.'ih; .-/.•/(u-'^Jy co do biulowy -eo-

logicznnj podzi("iiiia,ktoivhy po/n^tauals w zu'^i'/ku prz.x czn iinwym

z zaznac-zononii /liaiMiniaini k^/.!,ili..\\«-iiii |.n\\ i<r/rluii i
d-u.Vl/ity

ia wnioski o tcktonicznein p(;(



Ogolne stosunki ksztaltowo r6wnin wschodniej Galicyi.

1—I. Kierunek rozmieszozenia najwy:i8zych wypietrzeu grzbietu

goiogcSrsko-krzeraienieckiego.

I -II. Kierunek grzbietu Iwowsko-tomaszowskiego.

I— III. Kierunek grzbietu przemyslaiisko-czernelickiego.

IV—IV. Kierunek grzbietu mikolajowsko-bobreekiego.

V. Kierunek grzbietu Miodoborow.

Dzisiejsze \ granice kotlin nizinowych, kt6re przypie-

+ 4 + Piervvotne ( raja do obszaru wy^novvego.

Granice obszar^w plaskowyzu wypietrzonego i zakle-

sJego na Podolu opolskiem.

'f\\l\\\\ Brzeg Karpat wsehodnich.

Analogiczny, od erozyi

oprocz tego musze kotlir

i^yny wschodnio-galicyjskiej, jak np. kotlinie gornego Bugu, dni(

»'isJy, sposob powstania przypisac

oprocz tego musze kotlinom nizinowym, ktore przypierajq, T

5chod" = i:.--:-i-:~: •-! u„^i;„:„ „/ o„„„
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strzaiisko-stryjskiej, koJtowskiej (na phi.-wscli. ocl Zloczowa) i t. d.

W pierwszej fazie swego rozwoju te kotliny przedstawiafy ptyty
vvyzynowe, ktoru usun^ly sie w ghih. Ich owczesne, tj. pierwotne,

granice raz na zawsze oznaczone sq, we wn§trz!i podziemia, pasaini

uskokow i fleksur, ktore zbli^aja si§ bardzo do kierunku prosto-

linijnego. Poztiiej rozszerzyJy sie ich granice i poszczerbily^ opi-

suj^ic zatoki i pohvyspy; te zatoki sa po czesci wyztobieniami,
a po czesci sa to pomniejsze zapadbsci uskokowe, brzeg wy:?;yny

przecinajj^ce.

Ostatecznie drogs^ poszukiwaii geologicznych dochodzimy do
przekonania, ze wypJoczyska wywoMy wylacznie drugorz§dne
wzniesienia powierzchui w znaczeniu povvyzszem, a jednoczesnie
przeciwdzialaly wypietrzeniom pierwszorz^dnym.

Prawdziwy zakres wptywu, ktory erozya wywarKa na roz-
woj ksztahow powierzchui, jest zatem znacznie ciasnie]s/.y, anizeli

to sobie wyobra^ano dawniej.

Gdy w oba poprzodnich dzicsiatkaeh hit c. k. Zakhid pm'i-

stwowy geologiczny wiedciiski przed^i^braJ zdj^cia ge<.l<>gi(zne nia-

powe w Galicyi, wowczas jako jeden z wynikow tycli ji-.s/ukiwai'i,

rozpowszechnilo sie zapatrywanie, ze {>ht;i wyy.vnowa \>\\:i \vv])i('-

trzona w postaci j e d n e g o b a r d z o s z c r o k i c -• o a
'

j
> 1 a s'k i e-

go faldu, pochodzacego z okresu wycofariia sie \v<hI niiocenskich ').

Wobec tego pog^du koniecznem byJo zat(jzenie, y.e vvyi)h)czyska
same przez si§ nietylko mogly wywo^ac powstanie grzbietinv wv-
soczyzn wyzynowych i poblizkich"^ im kotlin nizinowycli, ale ze od
nich wykcznie zawisl takzedalszy postepowy rozwoj pierwszvcli i dni-
gich. Wywody tyczace si§ tego przedmiotii naleialy do najbardziej
interesujjicych. Ostatecznie jednak musiano sie uciekac do wyszn-
kiwania nieznanych jeszcze prawidei co do sposobu oddzialvwania
erozyi, a byly to po czesci przypu.-,zczenia, ktoryeh pozn'iej by-
najmniej nie usprawiedliwiono. Pierwsza zas pr()ba zestawi.'iuu ca-
ioksztaJtu powierzchni wyzynowej musi nas doprowadzic do wnioskii,
ze typ tektoniczny plaskovvyzu jest w istocie catkieni inny. aiii-

Mi przypuszczano. Typ bowiem tektoniczny Podola ujawnia si§,

jak z powy^szego wywodu wynika, juz w pewnveb -'
i)rzedteni

pomijanych — znaniiouach catoksztahu p^nvierzcl.ni, a przede-
wszystkiem w sposobie rozraiesz<;zeiiia jej ghnvnveli wvpukllzn.
Jni rozne szczegoiy w sposobie jjujawiania sie tyeli wypuklizn
wskazuja na to, ze zapatrywanie, podlug ktoi-.-o

'

I',m1.1o przed-
stawia w svvem vvn§trzu jeden fald pJaski o olbtv.yioi.'j roz|>ietnsci,

jest calkiem my Inc. Nalezy juz z gory spodziewac s'ii,;, ze i)lyta



podolska rozczfania si§ w sweiu wn^trzu sposobein tieksur i iniiych

dyslokacyj na pomniejsze obszary, z kt6rych ka^>dy ma swoja
history^ rozwoju. Owoz sJusznoac tego wniosku stwierdzaja bezpol

^rednie spostrzezenia nad sposobem uJawicenia warstw. Nie jest

ono, jak utrzymywano w myal pizytoczonego pojmowania typu
tektonicznego Podola, wszedzie prawie jednakiem i jednostajnem,

tak ieby warstwy, lei^ac prawie poziomo, nigdzie na wielka skal^

nie byty wyruszone z poJo^^enia pierwotnego, zapaiUe lub tei wy-

pi^trzone, Raczej pojawiaja sie w pewnych okolicacli Podola roz-

liczne, ale po najwiekszej cze^ci jeszcze weale nie opisane, zjawiska

zaburzen w ulawiceniu warstw, jakoto jednakie pofaidowanie
si§ ich w roznych sobie przyleglych tniejscowoficiach, tu i owdzie
siodla i Jegi, ktorych skrzydla o rozpietosci kilku do kilkunastu

raetrow wyraznie zarysowujj^ sie na sciankaeh obrebiajacych doliny

potok6w, oprocz togo railami ciq-gnace sie pasy fleksur, zdradza-

j^ce sie sposobem uhiwicenia warstw, ich kierunkiem geologicznym

i stopniem ieh poehylenia, wre^zcie na obszarze tychie fleksar

smugaini wystfpuj^ce warstwowanie poprzeczne, o ptaazczyznacb

prysni^c prawie pionowycb, a polozonych zawsze w kierunku danej

Wsrod gr;grzbiet6w wysoezyzn wyzynowych tyiko pasmo Mio-

dobor6w stanowi co do sposobu powstania wjjqtek, ale i ono nie

zawdzi§cza swego poezq,tku wypt6czyskom. W budowie swej we-
wn^trznej nie przedstawia pasmo to dyslokacyj, ktoreby si§ zazna-

czyty w ustroju warstw skalnych, na jaw wyst^pujacych, ale una-

ocznia ono raf§ walowq,.

Jest to rafa, przypominajaca rafy koralowe morz dzisiejszych,

z ta r6?nica, ie budowaty ja w przewaznej czesci nie korale, ale

mszywioJy. Geneza jej, jej kierunek i jwJoienie geograficzne, obja-

sniaja si^ dopiero na podstawie powyiszych dyslokacjj podolskieh

i rzucaj^ na odwr6t swiatlo na history^ ich powstania.

W budowie powierzchni tego pasma zespoliJy si§ w zadzi-

wiajaey sposob znamiona ksztahowe, przyponiinajace niekt6re rafy

morz' dzisiejszych, z wtasciwosciami, ktore sa Miodoborom W8p61ne

z podolsko - opolskimi grzbietami wysoezyzn pochodzeiiia tekto-

nicznego.

Wspomniany powy^ej fakt, ze grzbiet Miodobor6w w calosci

nasladuje bieg kraw^zi obu do siebie rownolegfych grzbietow

przemyslansko-czernelickiego i bobrecko-raikotajowskiego, uderza

tem bardziej, ie idzie on w parze ze zgodnosci^ co do nieumia-

rowej budowy obustronnych stokow. Stok zachodni jest, jak juz

przedtem nadmieniiera, u kazidego z trzeeh powyzszyeh grzbietow

bardziej stroray, aniieli wschodni. Na poz6r zdawatoby sie, ze ta

zgodnoae ma gt^bsze, rozwojowe znaezeaie, ale w rzeczywisto^ci

jest ona wynikiein dwojakich procesow rozwojowyeh. tem swiad-
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cza dane geologiczne, ale niozna sie tego domyslec takze w toku

rozpatryvvaii, nie przekraczajiicych zakresu orografii.

Mianowicie, porownywajj^c blizej oba pvzytoczone grzbiety

opolsko-podolskie z Miodoborami, widzimy, ze u nick najwyisze

wzg6rza z przyleg-lemi do ich stokow zachodnich okolieaini za-

kl^slemi [podniestxzanska i Iwowsko-lubienska] nigdzie nie sasia-

duja bezposrednio, t. j. blizej, jak na odlegtosc kilku
kilo me trow. Natomiast uderza w Miodoboracb rozmieszczenie

bezposrednio nad stromym
Tyczy sie to za^ tak stoku pietrz^cego 8i§

ponad kraina zakl^st^ tarnopolsko-kuaiatynsk^, jak i stoku zacho-

dniego, kazdego z pomniejszych do siebie rownoleglych pasra, na

ktore grzbiet Miodoborow rozczlania si§ w kierunku swyni po-

przecznym.

Tak wiec u obu grzbietow opolsko-podolskicli ujawnia sly

wlasciwosc nieumiaruwosci w sposob niezbyt jaskruwy, a niianu-

wieie prawie tylko w toku parafrazy luapy lupsometrycznrj, gdy
tymczasem w Miodoboracb mozna ja odrazu rozpoznac, a la vue,

jako rys plastyczny powierzcbni caikiem odr<^bny.

To przeciwieristwo obu stoczystosci, tak ealego grzbietu mio-

doborskiego, jak i kazdego z osobna z pasm iniodoborskieb, zazua-

cza si§ jednak w sposob calkiem odrebny nietylko wzglydeni obu
powygszych grzbietow opolsko-podolskicb, ale tak^e w porownaniu
z Golog6rami i Woroniakami, tak dalece, ie i tutaj o pokrewieri-

stwie ksztaitow powierzcbni ani mowy bye nie moie. Jak to juz

poprzednio, w osobnym artykule, dotyczf^cym Gologor zaznaczy-
leni, prog wyiynowy, stromo pocbylony ku kotUnie gornego Bugu,
a b^dacy niejako stokiem poJnocnym w 1 a s c i w y c h Gologor,
na pozor zdaje si§ wprawdzie bardzo przypominac stok zachodni
Miodoborow, a nawet by! juz nieraz z nim porownywany. Naj-
wyzsze wzg6rza wlasciwych Gotogor pi^trza si§ istotnie tu^ w po-

blizu rzeczonego progu, niejako bezposrednio' ponad kotHiia gornego
Bugu, a przeto podobnie, jak ss^ rozmieszczuiic. najwyz^szc wypir
trzenia miodoborskie tuz w poblizu stoku zacbodme-o te,-o giv.luL'tu.

Ale w okolicy poniiedzy Ztoezowern a Brodanii pf/,cobr;i7.a sit; ta

budowa powierzcbni grzbietu golo^vjrsko-kr/.ciiiit'iiitckii "o w suo3('>b,

jak sadz§, tak nagly i zasadniczv, ze /jawisko t.. iiwa/ain za

jeden z najbardziej zagadkow ych i naj\va,/,ni.'is/,v('li oliia\v<'.\v w za-

kresie orografii Podola. W fc) okolicy ojiisujc |.n'>- vw/yiK'wy
stosunkowo bardzo roziegle p/ihvysjiv i zatoki. Z irdiirj -troiiy

kotliny nizinowe, p o J o ^ o n e w z a"t o k a c h
i

<^ - V. . wkraczaj'i
w giab obszaru wyzynowego a z p o z a u a j w \ / > z > \\ v p i •,--

trzenia Porebow i Wysokiego Kamienia" ktV.r,; pr/. (htawiaja
nietylko dalszy cii^g ale i prostolinijne przedhiz, nie pa>iiia (iolo-

gor (Kamiily i Wapieniarki). Z drugiej zas struny widziniy, ze



jest po obu

W ten

uzasadnid, i^

dohkich inne

dolu opolskiem panuj;^ w pa^io i)iMl/i..niia. iirzypadjijacyin na sti>k

stroiuy kazdego z tamtejszvch uT/.l)!et''>w wvsrxvyzn. za1)nrz('nia

tektoniczne, od ktoryeh zawistv zannvno pnwstanie t,azbiet.nv. jak

i ksztaJt rzeczonego ich stromego stoku.

Natomiast w historyi rozwojowej ]Miodobor«')\v kwestya oo do

powstania ']ego jednobocznej stromoi5ei zachodnipj stanowi zairad-

iiienie calkiem innego rodzaju. Tu przedewszystkii-m nie rozu-

mie sie samo przez sie, ze stromosc ta zgadza sie z ksztal-

tera p i e r w 1 n y m Miodoborow, a dia rozstrzy,gni§eia tej zasadni-

czej wq,tpliwosci nastreczaja sie wskazowki z dziedziny zarowno

miejscowej, jak i porownawczej geologii. obok ktoryeh wymaga
i ta znowu kwestya znajorao^ci stosunkow orograficznych. a w szcze-

golnosci tycli, ktore paniija w ca^'ej okolicy przylegfej od zachodu

do stromego stoku miodoborskiego.

Przedewszystkiem zasluguja w tej okolicy na mrage kabV
kowate pasemka wzgorzy, ktore odgateziajji sie od grzbietu Mio-

doborow w kierunku w ogole poprzeeznym do jego dtugosci. Sa

one tak osobliwem zjawiskiem i tak stale towarzysz^eem grzbie-

towi niiodoborskiemu, i.e objasnienie ich stanowi niew^tpliwie jedn§

z najpote^-niejszych dzwigni problemu co do genezy Miodobor6w.

(„Atole" Barbot de Marny'ego).

Ksztaltem swym przypominaj^ one niezbyt dokladnie
owe pdl-wyspy wyzyny, ktore wybiegaja od stop Gologor wJa^ci-

wych w gie^h ko'tliny gornego Bugu. "W przeciwieAstwie do tych

pohvyspow widzimy," ie grzbiet ich najezony jest dziko poszarpa-

nemi' amfiteatralnemi niejako skalkami', ktoryeh wierzchy zbiegaj^



a wazki, opisuje zawsze polkole, a nigdy prawie nie

biegnie w kierunku prostym, stoki zas jego okazuja, ponii;ej po-

wyiiszych skalek, poraoat pochylony na obie strony dosyc znaeznie,

naksztalt dachu. (Dziurawa Skata koJo Ostapia, Toutry koio Ska-

i&tu, Toutry koto Iwaczowa Gornego nad Seredem i t. d.).

Inna wy%zn^ wtasciwoscia grzbietu iniodoborskiego, kt6ra

w rozbiorze jego geologicznych stosmikow miec musi zastosowanie

nie mniej wazne, aniieli szczegoly powyzaze, jest zjawisko rozczta-

niania sie grzbietu na iancuchy wzgorzy, kierunek jego ogolny na-

^ladujace i sobie rownolegle, z ktorych skrajny zachodni
bywa najwy^szym, a inne okazuja coraz to mniejszq
wysoko^c, w tym porzadku, w jakim nastepuja po sobie ku wscho-
dowi. Tu wzgorza I^cza si^ w pasma do siebie r6wnoiegJ'e, blizko

obok siebie potozone, a pomi^dzy temi pasmami widzimy gzereg
oddzielnych kotlinowatych zagi^bieri, przedzielonyeh siodtami po-
przecznenrn 1). W zaglebieniach pomiedzy temi pasmami bior^ po-
cz^tek potoki, z kt6rych kaMy przecina jedno z pasm.

Ujscie zaglebienia, z kt<5rego wyplywa potok Przewrocie
(Krasne W.), przedstawia wazki, a g}§boki jar poprzeczny, gdy
natomiast same zagtebienie zajmuje obszar niemal kolisty.

Powstanie tych zagt§bien, nie mniej jak i w og61e podziai
grzbietu na podtuzne pasma, do siebie r6wnolegte, pozostaj^ w zwiazku
z wewnetrzn^ budowa grzbietu.

Jar Zbracza, przecinajacy grzbiet Miodoborow, w^tobiony na
180 m. ponizej pomostu grzbietu, t. j. o 80- 100 metr6w gt^biej

od mnych raiodoborskich dolin nawskr6s poprzecznych. uderza nie-

tylko malowniczoscifi stokow stromych a zalesionycb, ale zacieka-
wia nas tak^e sposobem powstania. W og61e miodoborskie doliny
nawskros poprzeczne przedstawiaj^ przyktady zjawisk, kt^re s^
ezems niezwyktem. Mamy tu zagadk^, ktorej rozwiazanie mogloby
przedstawiad przyczynek do zapatrywan Heima, Rtttimeyra, Tie-,
*"""" Powella iinnyeh na genez§ dolin nawskros poprzecznych.
.f laiixtiiju iunitjazi«j puoiiKacyi wystarczy jednak zaznaczyo, jz

punkt ci^zkosci rozwoju miodoborskich dolin naw8kr68 poprzecz-
—ch tkwi w tym fakcie, ie pasmo Miodoborow, powstaJo jako
rafa wat^ przeto me datuje sie >

tego teorya dolin nawskros poprzecznych, calkiem zreszta trafnie,

vyraaga, z zadnego z okrea6w podolsko-kontynentalnych, tj. okresu
ilobienia sie doli

•) N. p. pasmo lukanskie: Nazarowa 402 m., Hlibowski las, Budki
405 m., Pajowka 400 m , Wolowa g. 4(K) m., Wachrowa ;-598 m. i Wysoka
389 m. i pasmo krecilowskie: Monasterzycha na pin. od Krasneffo .S85 m.,
wijforza w Krasnem 395 m., .^9<3 m. i 400 m , WfSjtowa g 404 m i wzgorze
397 m. pomiedzy Krecilowem a Puatelnia koto Zbracza



Slady starodawnego brzegu raorza okresu sarroackiego. z kt6-

rego rafa Miodobor6vv pochodzi, i caty obszar owczesnych lagun,

ktore ona od strony raorza pelnego zamykata. przypadaja na oko-

lice poloi;ona pomiedzy Miodoborami a grzbietem prz.nnyslansko-

czernelickim.

Ta okolica rozczknia sie w kierunku niemal r6wnoU'gJym do

Miodobor6w na dwa pomniejsze obszary pfaskowy^.u zakl^slego, prze-

dzielone szeregiem wypietrzen. Jest to 6w szereg wypi^trzei'i, kt^ry

moina oznac.zyc nazwa trembowelsko-raieln ickiego. a ktory

poczyna si^ w okolicy Nuszeza (420 m.), Perepelnik (410 m.). Huka-

towiec (420 m.) i Wotczkowiec (421 ra.), naobszarze objetym map^
ZJoezowa (w rozmiarze 1 : 75000), przewija si§ nast^pnie [>omi§dzy

Kabarowcarni a Bzowicq, w okolicy stanowi^cej obszar raapy Po-

morzan, gdzie najwyzsze jego wzg6rza dosiegaj^ 406 m. do 427

m. wysoko^ci bezwzgl^dnej, i wkracza wreazcie w okolic§ Tarno-

pola, gdzie zajrauje obszar polo:J»ny pomiedzy Ostaszowcami a Ne-

sterowcami i Kokutkowcami (405 m., 411 m., 420 ra.). Dalej ku

poJudniowemu wschodowi ciagnie si§ to pasmo okoliea Trembowli.

Tarn stanowi one dziat wodny pomiedzy Seredeni a Gniezna, kto-

rego najwyisze punkta maj^ 384 m. (Wielki Las koJo Czartoryi)

i 379 m. (Buczyna koto
' Strussowa) wysokosci, gdy natomiast

srednia wysoko^ jego pomostu wynosi okoJo 360 m. n. p. ra.

Wybiegajac poza pcJudniowa granic§ obszaru obj§tego mapa Trem-

bowli przechodzi szereg wzg6rzy trembowelsko-mielnicki w dziaJ

wodny pomiedzy Seredem i Nieczlaw^ (379 m. KobyJowloki; 372

m. JaWon6w W.; 356 ra. Oryszkowce W.), a wreszcie w okolicy

Borszczowa i Mielnicy tworza jego przedJuzenie wzgorza potos^one

pomiedzy Zalesiem a^Kolendzianami, Giermakowiecki Las 342 m.

(Krzywcze E.), Mogilki 303 m. (Iwanie puste S.) i t. d.

Caly ten nieznacznie wypietrzony pas wyiyny zacbodnio"

podolskiej ma kierunek do grzbietu Miodobor6w r6wnolegJy, po'

ludniowo-potudniowo-wschodni, od okolic przyleg?ych wyrdinia si§

wsz^dzie stosunkowo bogatem zalesieniem i znamionuie sie wlasci-

wymi sobie, w zwiazku ze zjawiskiem rafowem Miodobor6w pozo-

8tajq,cymi stosunkami geologicznej budowy. Tni poza nira, w pobliiu

8tok6w jego zachodnich. biegnie zachodnia granica rozprzestrzenienia

utworow pietra sarmackiego, nalei^cych do obszaru lagunowego

rafy miodoborskiej.

Po obu stronach szeregu wzgorzy trerabowelsko-mielnickiego

stopniuje sie w spos6b zadziwiaj^co prawidJowy wysokosd wypu-

klizn powierzchni. Zwi§ksza si§ ona stopniowo, ale bardzo nie-

znacznie, w miar§ jak si§ oddalamy od tego szeregu wzg6rzy.

Tak np. w cz^sci obszaru polo^lionej po zaehodniej jego stro-

nie, a obj§tej mapami Tarnopola i Trembowli (1:75000) najwyi-



szem wzg6rzem jest Mogila 382 rn. (Burkan6w S. E.). Przypada
ona na po^udniowo-zachodni kraniec mapy Trembowli, oraz ua

kres poiudniowo-zachodni stepow Pantalichy, ktore unaoczniaja

najgJ^bsza zakl§slosc poinostu wyiynowego w granicach rzeczonej

okolicy. Tem poiozeniem swojem oznacza Mogita kierunek najmniej-

szej odleglo^ci Pantalichy od grzbietu przeniyslansko-czernelickiego.

Post§pujac od Mogily wprost ku stronie poludniowej, w poprzek

okolicy obj§tej mapa Buczaoza-Czortkowa, widzimy, ze w tym
kierunku pomost wyzyny weale sie nie pochyla. Owoz te i po-

dobne szczegoiy id% w parze z osobliwszym cafoksztattem Podola

zachodniego. Mianowicie pocz^wszy od najwyzszych wzg6rzy
grzbietu przemyslansko-ozernelickiego z jednt-j, a od stop Miodo-
borow z drugiej strony, pomost wyzyny })ochyla sie stopniowo

i niemal jednostajnie ku okolicom po^)znnvn1 twk obok szeregu

wzg6rzy trembowelsko-niielnickiego i to ju. ol.u jir" strniiiich:

wschodniej i zachodniej, tak ze na tc nkuUrr |H-zv|>.nlMja luij-ltb-

sze zakl^slosci poniostu wy^ynowc;;-^ w nlii-.'l,i<- <;ibt:u I'otbda

zachodniego.

ZasJuguje na uwago takt, /.,: \y\kn ^v^r.nl ivdi na j-l.;liszyeli

kraju charakter stepovvy \>hir^hn-A<y.\'>v w citci |.(liii n;, jaw. Mainy
tu milowe r6wniny stcpowr, o iii.loz.niu iiizkirm w sto>niiku do

otoczenia. Prawie dukoU opa^uja^ ji- w/u/nv.a. ItnVi- y\\u:[r talami

szerokiemi a pJaskienii, \vzno-,/,i si'^- :;rcd,ini zali'dwir na L*() ni.

ponad ich powierzehnie. Tu nalci,-^ zaiwnvno ziiaiiv Arp I'aiitalirlix

.

pol:ozony na wsch6d od Strussmva. kr-ac-o piiwierziliina w pokici

swej polnocno-zachodniej wzuM-.i siy do wv-f.kosci br«'dnitii .'iiO m.
n. p. m., w polaci swej pohidnio\vo-vvsdir>dniej zas okazuje srednia

wysoko^c n. p. m. 330 ui.. jak i [.okt /.wane ro|>}avvami, potozone
w roinych okolicach objetvcK mapanii Skalatu. Grzvnialowa, Trem-
bowli i Tarnopola (Skalat \V. ^v.-dnu, :',:\n ni • (Jr/vmalow \V. sre-

dnio 330 m.; C>>ernil6w ,naz.,w,..:.

'

,
, . , ,-j,rucz

tego liczne PopJawy okolic p|•/^ i. .
;a od

poludnia, a ciagnacych sii; ku I'

Gleba tych osobIi\v>/.v(li i- 'Ja.

a poniekad ba^^nista. Xa pou-j-iv.i'ii!;'
i

/,, \^:.i.

obszarze ich na j

;Lejkow"
Na tem polega r



OWE T GK.VETYCENE WVilV^NY

Sa to wzgorza piaskie i zaledwie widoczne, ale w catosci kopu-
laste^, a o srednicy zazwyczaj przeszJo poJ kilonietrowej i wypie-

-15 metrowem ponad rozlegJe rowniny, kt6re

„
'

. jork'

zszczelinowego,

niszczacego procesu

je otaczaja. We wn§trzu tych pag6rk<5w tkwi^ sJupy i gniazda
§zlego, bezszczelinowego,, kt6re oparty si§ wplywowi

zaklesania powaly zlozysk gipsu, obni^yl g

^v •

erozyi naziemnej, w innych zas okolicach Po-
dola, gdzie zJoza gipsu dosi§gajq, znaczniejszej mi^i;szosci, ani^eli

na stepach, o ktorych mowa, pojawiaja si§ pagorki do powy^szych
podobne, a dokota opasane szeregiem „lejk6w" gipsowych.

Pomin^wszy wymiar nieznacznego obnizenia si§ powierzcbni
stepow skutkieni wyploezysk krasowycb, poJozenie swoje nizkie

w stosunku do otoczenia zawdzi^cza ona w przewainej cz^sci po
prostu tej okoliczno^ci, ie stepy przypadaja, jak to p6zuiej wy-
ka2:§, na najgiebsze zakleslosci powierzcbni' gdrutworow, ktore
podscielaja miejscowy trzeciorz^d. Tern sie tlumaczy
caly charakter stepowy tycb rownin. Skoro bowiem potozenie nizkie

stanowilo ju:^ pierwotnie wfesciwo^(S stepow, to bylo ono przeszkodq,
dla dziaJania erozyi naziemnej. Wykluczalo ono ;^lobienie si§ jarow
wsteczne, w kierunku biegu gornego, i ten zastoj wyploczysk jest

powodem, ze obecnie panuje w ksztaj^tach powierzcbni na Panta-
lisze i po obszaracb Poptawow charakter „ stepowy", ktory zwykl
poniekad poprzedzac proees tworzenia si§ dolin.

Te wzmianki ogolnikowe o stosunkach ksztaltowych i gene-
tycznych naszej wy:^yny wystarcza mo^ie, aby uzasadnid podzial

jej powierzcbni na osobne obszary i wytkuac tern samem kiem-
nek rozpatrywaniom bardziej szczegotowym'

Jasnem jest, ze podzial taki, je^eb ma istotnie spelnic eel

praktyczny, nie moze bye sztucznym, ale powinien si§ opierac na
rozpoznaniu faktow, ktoreby swiadczyly o istotnej genetycznej
odr^bnosci, lub te:^ samoistnosci kazdej polaci wyiyny -wzgl§dem
calego otoczenia. Owo^, jeieii istotnie wyzyna podolska przedsta-
wia pJyt§ skahiii wypi§trzona nie w postaci jednego olbrzymiego,
a nadzvvyczaj plaskiego fatdu, ale rozczJoniona ileksurami i usko-
kami na pomniejsze oddzielne cz^^ci w sposob, zaznaczaj^cy si§

na powierzcbni wyzynowej rozwojem grzbietow wysoczyzn, to po-
dziat powierzcbni wyiiynowej, opierajj^cy sie na tych danych,
z pewno^ciq, odpowiada wymaganiu powy^^szenm. Musi si§ on
sprawdzi6 jako taki w toku szezegotowycli poszukiwan geologicz-
nych, ktore na odwrot stosujac si§ do rzeczonego podzialu kraju,
wiele powinny zyskiwac pod Vzgl§dem swej metody naukowej.
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VV mysl tych zapatrwaii przystapilem do pr.jby podzialu

wyzyny wschodnio-galicyjskiej podlug ksztakow jej idealnego po-

raostu, ktory moina. przy poraocy mapy generalnego sztabu roz-

toczyc po szczytach znaczniejszych wypuklizn powiei-zchni, a ktory

wyrownywa niiejscowe jej rozpadliny. Poiniej postaram sie uza-

sadnic, ie w ksztaltach tego poraostu odzwierciadlaja sie ogolne
stosunki uiawicenia warBtw. Wyjatek stanoWi w tej mie-

rze tylko pewna dawniejsza generacya zaburzen tektonicznych,

ktore rozniq, si^ od mtodszych tern, ze nigdzie nie wystepuja na

jaw w rysach dzisiejszej pkskorzezby kraju.

Obok obszarow grzbietow przytoczonych wylaczyc wypada
na zasadzie tych spoetrzeien wsrod Todola nine obszary p^asko-

wy^u zakl^stego, jakoto Iwowsko-lubienski, podniestrzanski, za-

chodnio i wschodnio podolski. Obszar Iwowsko-lnbienski wsuwa
sie niejako klinem pomi^dzy wyiyny: Iwowsko-tomaszowska
i bobieeko-mikoJajowska, z ktorych pierwsza graniczy z nim od

poinocy, a druga od poJudnia i wschodu. Podniestrze ci^gnie si?

do po^nocnej stronie Dniestru od Nis^.niowa az po Chodorow i przy-

piera od polnocy, zachodu i wschodu do obszaru obu grzbietow

bobreeko-mikolajowskiego i przemyslansko-czeniebckiego. Ku po-

ludniowemu zachodowi sasiaduje Podniestrze z kotbna nizinow^

dniestrzansko-Btryjska, kt()ra graniczy od pt'Jnocy z grzbieteni bo-

brecko-niikoJajowskim. Zadniestrze, kraina po^oi;ona pomi^dzy

Dniestrem a Karpatami, ciagnie ei^ od kotliny dniestrzansko-stryj-

skiej na wschod az po Pokucie.

Mimochodem musz§ zaznaczyd, ie poraost idealny powiew-

chni na obszarze podniestrzanskim i zadniestrzariskim staexa si§

jednostajnie i powoliw kierunku ku Dniestrowi, t. j. po-

czawszy od grzbiet<5w przemyslansko-czernelickiego i bobrecko-

mikolajowskiego z jednej, a od stop Karpat wschodnich z drugiej

strony. Ze stanowiska za^ geologicznego uwazai^by moina Podnie-

strze raczej za odnoge Zadniestrza, aniieli za cz§^6 sWadowa ptyty

podolskiej w seislejszem znaczeniu tego eiowa.
Wzgl^dem grzbietu przemyslansko-czernelickiego rozgranicza

Hie Podniestrze, w podziemiu, pasem zaburzen tektonicznycli, kt<5ry

przypada na obszar stromego zachodniego stoku tegoz grzbietu.

Caly obszar Podniestrza usunat eie welab na kilkadzi<'^*iat do

100 m.
. ^

h, .

Podobnie maja granice obszan'^w Iwowsko-lnbienskiego i dni«-

strzartsko-stryjskiego w pierwszej linii znaczenie tektonicziie, a d(y

piero w drugiej linii, n»iejsoami" podh-gaJy on.- wpjywowi wyp^''

czysk. (Por. granice dzisit-jsze i ])ierw(itne kotlinv '(liiiestrzaTieki"

stiryjskiej w rycinie na str". 175).

Podole pokuckie przedstawia niejako skrawek piyty podolskiej.

odeiety gl^bfjkim wyiomem dniestrciwyni. ()ft»y obszar PokuciH



r6zni sie od Zadniestrza i Podnie^trza w sposob jaskrawy tem, ze
rozcztania si§, w kierunku do Karpat wschodnich prawie rowno-
legtym, na kilka wst§g zaklgsJych, przedzielonych okolicami zna-
czniejszych wypi^trzen. Wypi^trzeiiia te odpowiadaja na poz6r
przedJuieniu grzbietow przemyslansko - czernelickiego 'i bobrecko-
mikotajowskiego, jakkolwiek kierunku ich catkiem doktadnie nie

nasladuja. MojSiebnem jest, ie to zjawisko prowadzi na slad po-

krewienstw rozwojowych, a nie wytacznie podobieAstw powierz-
cownych, w ksztattach powierzchni Podola pokuekiego i opolskiego.

Nazwa zbiorow^ Podola opolskiego lub w krcStko^ci Opola,
wypada oznaczyd obszar, obejmuj^cy grzbiety przemyslansko-czer-
nelickij bobrecko-mikoJajowski, Iwowsko-tomaszowski i gofog^rsko-
krzemieniecki, wraz z przylegtyrai do nich obszarami ptaskowyiu
zakl§sJego.

Ogromny rozmiar wychodni marglu kredowego i t. zw. kredy
bialej z krzeinieniami znamionuje Podole opolskie w przeciwieA-

stwie do Podola wiasciwego, gdzie utwor ten wyklinia si§.

P}askowy^> zachodnio-podolskij obr§biony od wschodu Miodo-
borami, a ku zachodowi i poJnocy przechodzacy stopniowo w grzbiety

wysoczyzn przerayslaiisko-czernelicki i gologorsko-krzemieniecki,
ma postac olbrzymiej, ale nadzvvyczaj pfaskiej kotliny. Oa tej ko-

tliny t. j. linia, wzdlni ktorej rozmieszczone s^ najgl^bsze zakl§-

slo^ci pomostu mi^dzyrzeczy zachodnio podolsl '

'

przecina skoinie jary Strypy (kolo Wisniowczyka) i Seredu, i

zuje kierunek karpacki. Zjawisko to mogtoby miec podobne zna-

czenie w historyi rozwoju Podola zachodniego, jak podzial ksztal-

tow powierzchni na pierwszo i drugorz§dne na Podolu w ogol-

nosci. Srednia wysoko^d powierzchni n. p. m. zmniejsza sie na
Podolu zachodniera stopniowo, w kierunku wspomnianej osi jego

podluiinei, ku poludniowemu wschodowi.

Opisany powyiej szereg wzgorzy trembowelsko - mielnicki

dzieli zagJebie Podola zachodniego na dwa pomniejsze obszary
plaskowyzu zakl^slego. Z tych zachodni (zborowsko-czortkowski)
graniczy z grzbietem przemyslansko - czemelickim, wschodni zai

(tarnopolsko-husiatyilski) z Miodoborami.

Wreszcie wyroinic trzeba plaskowyi: wschodnio podolski,

przylegly od wachodu do pasma Miodoborow, a przedstawiaj^cy
rozleg}% plaska zakl^slosc, podobn^ do zachodnio-podolskiej.

W znamionaeh petrografic znych i paleontologicz-
nych CO do skladu podziemia plytszego, t. j. trz eciorzedne-
go, unaoezniaja tak opolskie, jak i podolskie obszary wypi§trzone,
jaskrawe przeciwienstwa wzgledera obszarow zakl§3}ych i rozgra-
niczaja sie podlug tych znatnion dosyc ostro, nawet w licznych
miejscowosciach, gdzie ich odr^bne wlasciwosci co do pionowego
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tymczasowe o gotowych wynikach poczynionych poszukiwan

geologicznych. Przypuszczam, ie w razie sprzyjaj acy ch oko-
licznosci moglaby ta wiadoraosc tymczasowa przyda6 sie, aby

ju^ obecnie, t. j. w ehwili, gdy badania geologiczne na Podolu

szybko post§puja naprzod, skierowae dyskusye naukowa na toiy,

po ktorychby geologia szla niejako w parze z post§pem nieupra-

wianej jeszcze wiedzy co do orografii tego kraju.



Paleomorfologia Podola

(Wiadomosd tyniczasowa)

Dr. W. TeisseyreVo.

Morfologii kraju przeciwstawic moinn jego paleomorfologi§,
kt6ra jest u nas, zarowno jak i zagranica prawie wcale jeszcze
meuprawiana i nieznana gatezi^ geologii. ' Celem paleomorfologii
jest por6wnanie pJaskorzezby skat i osad6w, wystepuj^cych na
powierzchniQ ziemi, z pJaskorzeiba g6rutwor6w, kt6re te skaty
podscielaja.

Na Podolu, podobnie jak w krainach plytowych w ogole,

poszukiwania paleomorfologiczne prowadz^i, podlug mojego za-

patrywania, nietylko do uzupetnienia wiedzy naszej o sposobie
powstania ptaskorzezby kraju, ale opr6cz tego nastreczaj^ wielu
• '-^ po cz^sci memal rozstrzygajacycb wskazowek dla sprawdzenia
prawdziwych stoaunkow tektonicznych. WyJacznie w drodze bez-
po^rednich spostrzeien nad pochyleniem i kierunkiem geologicznym

mozna na Podolu i w krainach ptytowych wyrobi6
sobie catkiem trafhego zapatrywania na prawdziwy ustr6j

'—
niczny podziemia, zwkszeza jeieli w tym celu nie raaj^ bye sto-

sowane probne roboty naziemne i g6rnicze.
Punktem wyjscia rozpatrywan paleomortblogicznych musi

byd opisany przezemnie podziai znamion ksztaltowych powierzchni
kraju na pierwszo i drugorzedne. Kierunek, w ktorym wzg6rza
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Wreszcie zgadza si§ z kienmkiem upadu. znaniionujJicyni

pomost wy^yny, nawet kierunek pochylenia pnMerzclmi sylurskiej

na Podolu poJudniowero.



Ta osobliwsza zgodnosc co do znamion pierwszo-
rzednych powierzchni kraju dzisiejszej i p o-

wierzchni, podscielajacycli goplyt skalnych,
kredowej, j u r a s o w e j , d e w o n sk i e j i sylurskiej
uderza bardzo i to z dwoch przyczyn. Po pierwsze dlatego, i^

mimoto na Podolu opolskiem, gdzie wyst^puja w szeregu warstw

zarowno dewon i jura, jak i senon, drugorz^dne, t. j. miej-

scowe, pagorkowate falistosci obu pierwszych foimacyj nie maj^

w ksztaltach swych nic wspolnego z takiemi, miejscowemi wy-
pi^trzeniarai kredy, trzeciorzedu i powierzchni dzisiejszej. Powtore

zas faktem jest, ze powtarzanie si§ jednakich pierwszorzednycli

znamion w budowie powierzchni roinowiekowych formacyj, po-

czawszy od najstarszych az do najmtodszych, stanowi prawidJo

bez wyjatku tylko w granicach pewnej niezbyt
rozleglej poJaci wyzyninizin wschodniejGa-
1 i c y i. Jest to mianowicie ta cz§96 kraju, ktorej kresy p6Jnoene

oznacza linia Tarnopol-Zawadowka (nad Zbta I.ipa)- Halicz, a kto-

rej poJudniowa granica biegnie na Bukaczowce, StanisJaw6w,
Obertyn, Czortowiec i t. d. Obejmujo ta czi^sc kraju przewa^nie

okoHce, p o s i a d a j a c e w y e h o d ii i (; |i a 1 i; z o i c z n e. Po-

wierzchnie tamtejszych, nast§pujq;Cych po sol)ir i w jaiach i-zecznych

odslonionych formacyj, jakoto dewonskiej. jurasowcj, kredowej
i trzeciorz§dnej zdradzaja tylko takie pierwszorz§dne
znamiona ksztattowe, ktore przedstawiaja analogic wzgl§dem
pierwszorzednych rysow ksztaltowych dzisiejszej powierz-

chni kraju. Pozostaia natomiast, znacznie wi^ksza pota6 rownin
wschodniej GraHcyi unaocznia stosunki catkiem inne. Forraacye
jej skalne i to specyalnie te, ktore od cenomanu wtacz-
nie w spod po sobie nast§puj^, okazuj^ w budowie swej

powierzchni pewne pierwszorz^dne rysy ksztattowe sobie

wyJg,cznie wta^ciwe, ktore nie zaznaczaja si§ wcale w rozwqju
powierzchni u formacyj tamtejszych geologicznie mtodszych (t. j.

kredy, trzeciorzedu i powierzchni dzisiejszej). Oprocz tych
catkiem odrebnych i zapewne" prastarych ksztal-
tow panuja jednak w tamtejszej plaskorzeibie cenomanski.j. de-

wonskiej, a mo^e nawet i sylurskiej, takie i owe kicruiiki znaez-

niejszych, pierwszorzednych zagtebien i wvpivtr/ni, ktore

znamionuja plaskorzeib? tamtejszej kredy, trzcci<»rzr.iii i p<)\vi(;rz-

chni dzisiejszej.

Reasumujac dotychczasowe wyniki raoich spostrze^^eri paleo-

morfologicznych, pozwalam sobie orzec co nastcpuje:

1) Formacye geologiczne Podola mJodaze od cenf)nianu, na-

sladuja wszfdzie w budowie swej powierzchni zan)wno pierwszo
jak i drugorz^dne falistosci dzisirjszoj powierzclini kraju.



2) Formacye tamtejsze, ktore od cun^

nastepuj^, nie zgadzaj^ sie nigdy co do

swej powierzchni z powieizelni

3) Wszystkie pierwszorz,,-du(

;yj geologicznie mfoaszy<

4) Oprocz tych pierwszorzednych falisto^ci, kti'u-e odpowiadujii

pierwszorz§dnyin falistosciom dzisiejszej powierzchni kraju, widzi-

my na powierzchni kazdej z osobna formacyi geologicznej, takze

inne, zarowno rozmiarami pionowymi, jak voz\egioic\s\, pozioma do

poprzednich sie zbli;^ajace falistosci pierwszorz§dne, dla ktorych

w caloksztatcie powierzchni dzisiejszej brak wszelkich analogij.

Jednak falistosci pierwszorz^dne tego ostatniego rodzaju pojawiaja

sie tylko u starszych formacyj , ktore od cenomanu wtacznie

w spod po sobie nastepuja i rozprzestrzeniem swem pozioraem ogra-

niczaja si§ do okolic potoionych poza obszarem dzisiejszych wy-

chodni paleozoicznych, czeni si§ te?. objasniaja granice geogra-

ficzne tego obszaru.

Z posrod tych wszystkich danyeh przedewszystkiem zdaje

sie zaslugiwac na uwag§ fakt, ±e pierwszorz§dne falistosci

dzisiejszej powierzchni kraju powtarzaja si^ niejako w ksztaltach

wszystkich w spod po sobie nastgpuj^cych formacyj skalnych,

t. j. pocz^wszy od geologicznie najmJodszych az do najstarszych,

ktore u terazniejszych wychodni wynurzaja sie. Fakt ten dowodzi,

ie pierwszorz§dne falistosci dzisiejszej powierzchni kraju nie mo-

gly powstac innyin sposobem, jak tylko droga procesow tekto-

Wniosek ten nastr§cza si§ niejako sam przez sie. Ale pro-

wadzi on do nowych poj§c w zakresie tektoniki, ktorych objasnie-

nie na podstawie bezposrednich spostrzezeu co do kierunku geo-

logicznego i naohylenia warstw jest zadaniem dalszych poszu-



pochodzeiiiii i skladzie cliemicznyin gleby

W DOLINIE SADECKIEJ.

lania przeprowadzone w pracowni cheiniczno-rolniczej Uni"v

sytetu Jagiellonskiego

Dra Kazimierza Miczyhskiego.

(Z 2-ma tablicami i 2-ina figurami w tekscie).

(Jedrz. Sniadecki. Teorva iestestw organicznych. I. § 13-

1804).

Jednym z wa^niejszych warunkow prawdziwego post^pu

gospodarstwa roltiego jest poznaiiie mozliwie dokladne ziemi tego,

'/.e tak powiera, „war3ztatu rolniczego". Nie jest to wprawdzie zu-

petnie odpowiedna nazwa, bo kiedy warsztat jest dla rzemiealnika

narzedziem wyJ^cznie, to'ziemia daje rolnikowi znaczna cz§36 ma-

teryatow, in substantia, do produkcyi potrzebnych i niezb§dnych.

Dawno ju?. przestala raiec racy? bytn doktryna, przez jakis ezas

panujaca w rolnictwie, jakoby przy produkcyi rolniczej ziemia

stanowifa tylko podstawe mechaniczna dla roslin, umoi;iiwiaj^c%

korzystanie ze ^wiatta slonecznego, z atmosfery i wody, i jakoby

rolnik obowi^zany byl zwracad ziemi wszystko, co z niej w plo-

Kiedy jeszcze za gtowny pokarm pr6cz wody i powietrza,

uwaz;ano materye prochnicowe, a wiijc produkta rozkladu ciat or-

ganicznycli, nmsiaio powstac takie zapatrywanie, ie zbierajq-c

z ziemi, jako plon, jej okryw^ ro^linna, zabieramy jty olbrzymia

cz§8c pokarmow, maj^cych stu^.yc nast^pnej wegetacyi,
Sama jednak przyroda swiadczyta przeciw takiemu twier-

dzeniu, a bujne pastwiska i laki nizinne, — nie m6wiac ju^



o obszaracK czarnozieniu — daj^ce mimo zbiorow corocznych
zawsze jeszcze znaczne plony, byly ^ywym dowodera, ze w sprzy-
jaj^icych okolieznosciach sama ziemia moie dostarczyd roalinom
po^ywienia, niekiedy nawet obtitego, i ie bytoby wprost marno-
trawstwem zrzec s{§ dobrowolnie wyzyskania skarbow w niej za-

Poznanie tych wJasnie skarb6w i poznanie spo3ob(5w spro-

wadzenia wspomnionych sprzyjajqeych okolicznosci, kt6re umo-
iliwiaj^ korzystanie z nich — jest rzecza uraiej§tnego badania

Zdawacby si§ moglo, ze stosunkowo do^c ktwo daje si§ to

osiagnac — przez poznanie, jakie skJadniki dla roslin poiyteczne
i vv jakiej ilosci dana ziemia' zawiera, zapomoc^ analizy che-

z jednak ani tak prosta ani ktwa.

detinicyeDo^c trafn% detinicye geologiczn^ ziemi dnje M. Fesca, m6-
wiqc: „Der Boden ist ein gewesenes festes Gestein, toelches sick

an der Wanderung bejindet, wi<:!derum festes Gestein zu werden." *)

Prawda w zdaniu tern wyrazona o tyle da si§ zastosowad
i do chemicznycli stosunkow ziemi, ze i pod wzgl§dera swego
skladu nie jest to jakies ciab scisle okreslone i nieruchouie. ale

znajduje sie w stanie ci^lych — bezustannych przemian i pro-

cesow chemicznycb, ktore wprawdzie zwolna, ale mirno to widocznie

i poteinie dzialaj^.

To tez niedosyc jest poznac caJkowite ilosci pokarm6w ro-

slinnyeh w ziemi zawarte; trzeba jeszcze poznac forniy, w jakich si§

one znajduja, trzeba uchwycic prawa, wedhig ktorych przemiany

tych form" \si§ odbywaja, i sledzic owe przemiany krok za kro-

kiem. — Wtedy dopiero mozna mowic o poznaniu dokladnera

gospodarezej wartosci danej ziemi. Wartosc ta zalezy od dwu roiliych

przymiotow: od zasobno^ci i urodzajnoaci ziemi.

Kie zawsze obie w parze idq. — Ziemie zasobne moga mata

posiadac urodzajnosc, gdy pokarmy w niepr^yst^pnych dla roslin

zawarte formacli, lub gdy, oprocz po^-ytecznych, zgola szkodliwe

dla roslin skladniki w wiekszyob ilosciach zawieraj^; urodzajnose

natomiast mo^e bye tylko' przej^ciowa i krotkotrwala, je^,eli zasob-

noaci niema. —
' Stopieii urodzajnoaci zierai zalezy znowu od

Pouiewax ziema w calej swej masie jest produkt^m zwietrze-

nia skat roxn.-go sktadu i" poehodzenia, przeto tez pocbodzeme

rograhezne i geognost^

:wo\vego. jak glebokos

podloia, nie beda tu rzecza oboj^tna.

ego. jak glebokosc^ warstwy rodzajnej, jak^

ichung u. Kartirung. (Berlin
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w jakira si(^ skaty i mineraly pojedyncze w ziemi znajduja,

stosiinek cz§sci zwietrzalych do niezwietrzalych okruchow, tudziez

wielkosc i stan rozdrobnienia tych ostatnich, s^ druga wai;iia oko-

licznoscia. WJasnosci absorbcyjne, t. j. wlasnosci, powoduj^ee za-

trzymywanie pewnych polaczeii cheraicznych silniej niz innych,

lub wprost wiazanie i gromadzenie skladnikdw, mogacych slu^ye

roslinom za pokarm, te, jakkolwiek zawsze od stanu zwietrzenia

skal i stanu chemicznego ziemi zawisiy, nie mniej jednak na

uwage zasluguja. Do Ugo dodac naleiy stosunki wilgotnosci, t. j.

zdobiosc ziemi napawania si^ woda w wi^kszym lub mniejszym
stopniu, stosunki przepuszczalnoiei ; wreszcie gtebokosc, w jakiej

znajduje si^ zwierciadlo wody zaskomej pod powierzfbni^.

W wielu przypadkach niekorzystne wlasnosci jedne lub dru-

gie, dadza sie sztuka ludzka poprawic lub usunac zupeinie;

przeto przy badaniu ziemi wszystkie te okolicznosci naleiy mied

Wobec tak rozmaitych postulatow, jakie rolnictwo stawia

umiej^tnemu ziemi badaniu, nadzwyczaj waina byio rzecza ob-

my^lenie i ustanowienie jakiejs jednoiitej metody, kt6raby umo-
^liwila badaaia owe prowadzic na szerok^ skale, a rezultaty ich ze

sob^ porovvnyvvac. Wobec nadzwyczaj zawikknycb zadan, natu-

ralnj^ jest rzecza, ie kazda metoda cokolwiek inne daje rezultaty;

do ogolniejszych zatem wniosk(iw bez jednolitosci badania doj^6

nie podobna.

Juz w koncu wiekii zeszJego zaczgto badania ziemi ze

)dzajno3c i oznaczano ja, stosownie do mnieman
6\vcze.snycb, podbig ilosci materyi prochnicznycb w niej si§ znaj-

dujacyeb. Wy^arzano pewna ilosc ziemi, a z ubytku na wadze
sadzono o zawartodci procbnicy i o stopniu urodzajnosci.

Badania te prowadzit Davy i Scbiibler w Anglii. Kiedy Lie-
big zmienil te pogl^dy swoj^ teorya skJadnikow popiolowych, za-
cz^to obmyslae inne metody. Starano si^ w przewa^nej liczbie

wypadkdw wynale^c jakas zasad§ niezraienna, za pomoca kt6rej
moznaby z najwiekszem zblizeniem si^ do prawdy klasyfikowa6
r6^ne ziemie i wartosc icb gospodarcz^ wzajemnie pordwnywad.
By} to wi^c eel zupehiie praktyczny, kt6remu te^ po czesci od-
powiadaly metody jednostronne, jakie zastosowac probowano.

Tbaer, jak wiadomo, klasyfikowal ziemie wedlug jej 4-ech
gWvvnyeb skladnikow, t. j. wedJug wzajemnego stosunku ilosci

glmy, piasku, weglanu wapna i prochnicy — a podziai" jego utrzy-
muje sie dotycbczas z nieznacznemi modyfikacvami stosowany
wszgdzie, gdzie chodzi o tizykalua cbarakterystyk'§ zienu.

Do tego zastosowal pozniej Scblosing swoja metod§ analizy
chpmiczno-mecbanicznej, wprowadziwszy bowv sposrtb oddzielania
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Tak up. w pracy Hanamanna ^Ueher die Znsnmmennefzung

verschiedener Ackererden und Qesteim Bohmeru<\ iPm-fa 1890)

znajdujemy podziat zieriii wedfng roHzajow skah zjakich pochodz?i,

a wiec: ziemie bazaltowe, kredowe, trzeciorz^dowe i dyluwialne.

W zakresie samej analizy cheraicznej rozmaitosc po.st(^powaTiia

jest wielka. Wyliczac owe metody tutaj byJoby nie na miej^ca,

zaznaczyc jednak nalezy ^e, je^eli wog6le, to tutaj przedewszyst-

kiem wartosc pewnej jednostajnej metody jest wielka.

Du^o zapewne jeszeze czasu uplynie, zanim sposoby badania

ziemi do takiej dojda doskonalosci,' 4e potrafi^ dae odpowiedz

stanowcza i prawdziw^' na kaMe zapytaiiie przez rolnika praktycz-

nego postawione. — Dotychczas jednak osiagniete z badan takich

rezultaty pozwalajfi wnosic, ze coraz bliiej tego ideatu jesteamy.

W pracy niniejszej postanowitem podad charakterystyk§

ogolna i rozmieszczenie roznyeb rodzaj6w ziemi, wystepujacych

w rowninie Sadeckiej nad Dunajcem, uwzgledniajac zar6wno ich

pochodzenie geologiczne, jak i budowe mechaniczn^ i sktad che-

Obszar wsi Zatubiricze, w tej^.e rowninie pod Nowym Saczem

pob^onej, gdzie na stosunkowo nie wielkiej przestrzeni (370 ha),

wystepuja obok siebie rozliczne rodzaje ziemi, posbiiy^ mi do

szczpgoJoWszego opraeowania i zrobienia mapy geologiczno-rolniczej

tej^e wsi. . . ,

Jakkolwiek dalekim jeslem od tego, aby prac? mqiq uwa^ac

za zupehiie wyezerpuj^ca zadanie — nie waham si§ jednak —
niki jej dotycbczasowe podac do publicznej wiadomosci °

tego rodzaiu u nas w Polsce prawie ze dotad wcale ] .

Pojawiaj^ m tylko od czasu do czasu lufne wiadomosci 1 roz-

biory cbemiczne ziemi z stron ro^nych -- ogJa^zone w Gazecie

rolniczej Warszawskiej i w Pami?tniku fizyografieznym ^ arszaw-

skim (1892. T. XII); zadnej jednak wiekszej pracy, ktoraby

obeiraowafe obraz gleby w danej okolicy, dotad me mamy. —
W Niemezech badania podobne. od dose dawna ju4 prowadzone

Badaii



systematycznie, og61nem w koJach rolniezych i naukowycb ciesza

si§ uznaniem. U nas tern wiecej zdolalyby niejednokrotnie waiine

ustugi oddad rolnictwu, a w kazdym razie bez po4ytku nie po-

zostana-

Pracujao w laboratorym cheraii rolniczej w Krakowie, ko-

rzystalem w ci^gu calej roboty z i;yczliwej pomocy i cennych rad

profesora E. Godlewskiego, dyrektora Studyurn Rolniezego

w Krakowie, i profesora Fr. Czarnomskiego i mito mi, ze mog§
im na tem miejscu serdeczne podziekowanie wyrazic.

W opracowaniu tu podanem trzymalem si§ metody nast§-

puj^cej: probki ziemi, a raianowicie: gleby, podglebia i podlo^a,

braJem za pomocq; swidra, kazda oddzielnie z oznaczonogo miejsca.

Notowalem przytem zaraz stosunki uwarstwowania ai, do gt^bo-

kosci trzech inetr6w, o ile ^wider m6g} si^gnae tak gl^boko, nie

natrafiwszy na skale lub grube zwiry. — W tym ostatnim przy-

padku profil taki rnozna bylo zwykle uzupelnic w poblizkiej od-

krywce warstw gl^bszych. Uwzgl^dniajac stosunki geologiczne

i geognostyczne ziem badanych, przeprowadziJem analizy skiadu

fizykalnego, t. j. analizy rnechaniczne i analizy chemiczne wa-

zniejszych typ6w.

Analizy mechaniczna wykonywaJem sposobem u^ywanym
przez Ortha i innych. Mianowicie grubsze czastki ziemi oddziela-

tem zapomoca sit kalibrowanych, a drobniejsze zapomoca przy-

rz^du do szlamowania Schone'go, W ten sposob rozdzielalern kazda
pr6bke ziemi badanej na 7 skJadnikow, roiini^cych sig wielkosciq

czasteczek, t. i. na:

1) Czastki wieksze od 1 mm. ^rednicy czyli szhielet.

2) ; od 1-0.5
„ „

'

)

^''
^ 3) „ „ 0-5-0.25 m. srednicy

Schdnego
( g) ^ "^ 0-05-0-01

„ „ I

wreszcie 7) miat mniejazy nii O'Ol „ „ I

Do mecbanicznej analizy bralem po 50 gr. ziemi i dosko-
nale w wodzie przegotowywalem, aby zgruzlenie jej zniszczyd.

W 3 przypadkach oznaczalem zawartoM samej gliny metoda
Scblosinga. Zawartosc weglanu wapna oznaczalem przyrzadem
Mohra, z utraty bezwodnika w^glowego. Zawartosc azotu w gle-

bach oznaczaiem sposobem Kjeldhala. Inne skkdniki poiyteczoe
lub przynajraniej nie oboj^tne dla roslin oznaczatem wedlug sposobu

Fzyj^tego przez atacye doswiadczalne niemieckie w r. 1890 (Jahr-

buch der deutschen Veraucbstationen 1890). Wedlug tego sposobu
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przyrzq.dza sie wyciag ze 100 gr. ziemi przez nalanie podwojnej
ilosci 25 procentowego kwasu sohiego i osrrzcwanit' na Jazni woH-
nej przez 3 godziny, poczem zaraz sic; }>rzis;tr/.;i. \V wvoiairu tvm
po oddzieleniu naprzod rozpuszczalnpj Icrzemionki, oznai-zaJcm zna-

nym sposobem wazniejsze skJadniki, jako to kwas I'ostnrowv i .-^iar-

kowy, tlenki wapnia, magnu, sodu, potasu, zelaza i «:limi.

Materyeprochnicowe i resztkiorganiczne oznaczal.-m w 2 jnzv-

padkach zapomoca przyrzadu Finkenera, zwyklf jfilnak tyiko

przez utrat§ na wadze po wyzarzeniu. Clioeia:^ t<'ii (i>tatni 8|».isub

ma tylko problematycznji warrosc, moie jednak sluzyc do puwnego
stopnia do scharakteryzowania ziemi, Kwas fosforowy oznaczatem
z wyciagu metod^ molybdenianowa i zapomoc^ dodawania kwasu
cytrynowego.

Rezultaty analiz podane s^ w zestawionej przy koiicu ta-

blicy. Ilosci procentowe odnosza si§ zawsze do ziemi wysuszonej

na wolnem powietrzu w zwyklej temperaturze pokojowej: zawar-

to^6 zas wody hygroskopijnej podana zawsze osobno.

Dolina Sadeeka w Zachodniej Galicyi. w powiecie Nowo-Sa-

deckim pod 20" 42' wsch. dJ. i 49" 47''p6tn. szerok. geogr. po-

bzona, o wzniesieniu 290 metrow npra. rozciaga si§ dose szeroka

piaszczyzna pomiedzy pasmami poinocnego brzegu Beskidu w ksztaf-

cie nieforemnego czworok^ta. Dunajec, przebijajac pasraa otacza-

jacych wzgorz na poludniu i na pol'nocy, przecina ja na dwie nie-

r6wne czesci i bierze tu w siebie kilka doplyw6w, kt6re prze-

waznie z prawej strony wpadaja (Poprad i Kamienica). Rdwnina ta

u uj^cia Popradu 15 km. szeroka, zweia si§ ku p(^)nocy kli-

nowato; posiada nieznaczne nachylenie ku potnocy, a pr6cz tego

z obydwu bokow takze lekko spada ku ^ozysku Dunajca.

Klimat podgorski dose ostry: wedtug sprawozdan zanneszczo-

nych w rocznikach Komisyi fizyograficznej Krakowskiej Akad.

Umiejetnosci z lat 1877—1887, srednia temperatura roku wy-

Srednie teraperatury miesiecy i p6r roku sa nast§pujace:

li s J
i

1 *|l
lit 1 1 1
3

; 1 1 1 J
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paidziernika, wiosna
zaczyna si§ w koncu marca. — Obserwowane maxima i minima
temperatury sa +34** i — 38o C. Ilosc opadow atraosferycznych
dosd znaczna, jak zwykle w klimacie podgorskim, wynosi" ^rednio
83U mm. w roku. Z tego najwi^ksza ilosc, bo do 300 mm. przy-
pada na czas od poJowy czerwca do polowy lipca.

K6wnin§ tq, jak wspomniaJera, otaczaj^ wzgorza, ktore sie

wznoszji do 210 metrow poiiad poziom sredni doliny, a wi§c do
500 metrow n. p. morza. Wzgorza te prawie w calej swej masie
zJozone sa z utworow epoki trzeciorz^dnej t.j. dolnego oligocenu,
kt6re^ wyst§puja tu w dwoch odmiennych postaciacb geologicz-

Na stronie poludniowej i wschodniej opisywanego terenu
(tab. I), a wi^c po prawym brzega Danajca jest to, przez karpac-
kich geolog6w tak nazwany, piaskowiec magoraki. Od strony pol-
nocno-zachodniej, po lewym brzegu Dunajca wystepujq, t. zw.
,^Lupki pstre'^ o odmiennyra charakterze petrograficznym.

Na brzegacb tej formacyi, spadajf^c-ycb ku dolinie Dunajca,
wyst^puja w kilku miejseach zatoki wypeinione utworami g6rnego
trzeciorz^du: TwtocewM, uto^onymi terasowato prawie poziomo. SkJa-
daja sie one z piask6w i il6w z cienkimi pokJadami w^gla bru-
natnego. Formaeya ta wystepuje na wierzch w niewielkiej tylko
rozci^gJoaci, zreszt^ przykryta zawsze utworami mJodszymi.

CaJa rownina pomiedzy owymi utworami g6rskiemi uformo-
wafa si§ z poklad6w formaeyj mlodszych, t. j. dyluwium i allu-

1) jako 4wir terasowy, stanowiaey na catej r6wninie podk
miodszych; 2) jako loess w niewielkiej" iloaci i 3) jako glina tera-
sowa, pokrywajaca w warstwach rozmaitej mi^^szosci cal^ r6-
wnin§ — ile pokrywa ta nie zostala zniszczon^ pozniejszem dzia-
Janiem denudacyjnem rzek. Ostatniem wreszcie ogniwem s% utw(jry
swieie nadrzeczne, naplywowe, ziozone gt6wnie ze ^wir6w i pia-
sk6w, — rzadko z piaszczystych glinek.

Zaznaczyd nale^y, 4e sify denudaeyjne dziataly i dzialaj^w tej dolmie w kierunku gl6wnym z poludnia na p(5}noc. Widad
to zreszt^ na zatj^czonej mapce z przebiegu warstwic i z kierunku
biegu rzek. Stoki wzg6rzy, zamykaj^cych r6wnin§ z poludnia, ta-
godnie w ni^ scbodza terasowato, gdy tymczasem stoki pag(Srk6w



potnocnych, wznosza si§ close stromo. Pokiady gliny gorskiej i tcra-

sowej, najpot§:^niejsze w stronie poiudniowej, ku p6lnocy maleja

coraz bardziej i gin^ nawet zupehiie.

Dla tatwiejszego przegladu zestawi^ jeszcze raz te geologiozne

formy podtoza — w dalszym' opisie szczeg6towym okaie 8i§, ze

ziemie z odr§bnych typow geologicznych powstaJe dose znacznie

8i§ miedzy sobj^ roinia.

Znajdujemy wiec tutaj:

a) Utwory trzeciorzgdowe:

1) starsze: 1 Lupki pstre.

dolny oligocen \ Piaskowiee magorski.

2) raJodsze: miocen z lignitami.

b) Utwory czwartorzedowe

:

I

^wir terasowy.

3) starsze: Glina terasowa.

I Loess.

A^ n.Jnd«.P. !

^^iry, piaski i glinki

Wzajemne tych formacyj utozenie staralem si§ uwidocznic

na zalaczonym protilu. (Tab. I, profil ab.).

Frzystapmy do scharakteryzowania tych formacyj icb roz-

mieszczenia 'na opis^wanyra obszarze i okre^lenia rodzaj<5w gleby

z nich powstalych.

A. Formacye trzeciorzedowe starsze.

Piaskowiee magorski.

Nazwa ta obej.nuje razera kilka cokolwiek si? roi^niacych

typow petrograficzuych. Przewaznie jest to piaskowiee dohc gruDo-

iirnisty ^dttawej barwy, uJo^ony w lawicach do 2 metrowgru-

bo^ci dochodzacych. zwykle jednak cien.zych. Lepiszcze "^^ ^s^J"

dzie jednakowef zwykle nadzwyczaj mato wyst.pajace, iela^sto

>ienne. Piaskowiee ten bardzo latwo wietrzeje - ^J^tawiony

dzialanie atmosfery wilgotnej ju^ po roku na^ powierzchni^ sie
wapienrie. Piaskowiee ten bardzo -Jatwo

"ivy wilgotnej juz po w-" -- r
.

rozsypuje w piasek. Pojedyncze partye tego pm^kowca pos.adaj.

lepisVcze wi^cej krzeraionkowo wapienne, *^ «f
"^^"^J? '^^JX

A^^^;. ,• ^^.^malo^cia znacznie wigksza i barwa smo mebie-



magorskiego tawice pia-

dvvej. Lupia si§ one bardzo iatw

kruche i rozsypuja si§ pod wpiywem atmosfery bardzo szybko. Lupki
te wystepuja kilkakrotnie naprzemian z warstwami grubo ulawico-

nego piaskowca co 30—40 metr6w, same zas posiadaja miaiszosci

1—2 metr6w.

Piaskowiec ten tworzy wzgorza od poludnia, wschodu, a czesci^

i od pohiocy doling otoczajace. Liczne kamieniotoray, dostarczajace

kamienia budowlanego, znajduj^ si§ we wsiach Zabt^czu, Zalubm-
czu, Falkowej, Zawadzie itd. po calym wiecej stromym brzegu
wzgorzy. W nich moina doskonale budow§ i uJozenie tej forniacyi

obserwowac. Warstwy przewaznie ku potudniowemu wschodowi
nachylone z nieznacznemi skr^ceniami. — W r6wninie i na sto-

kach wiecej pol^ozystych przykryty pozniejszymi utworami, wy-
stepuje znowu piaskowiec ten w 'srodku doliny ku powierzchni,
stanowij^c podstawe garbu, na ktoryin wznosi si^ najstarsza cze^c

Nowego .S^cza. (Tab. I, prolil a. b,).

Produkta zwietrzenia swiezsze, t. j. w tych miejscach, gdzie

denudacya najsilniej i dzi^ jeszcze dziaia, a wi§c na szczytach
kopiiIoAvatych pagorkow i na tych stokach, ktore zgodnie z kie-

runkieni warstw piaskowca sf^ nachylone, przedstawiaj^i si§ jako
slinkowaty piasek, zoJty. sypki, w suchem poioi;eniu nieurodzajny.
W gt<.>bokosci 50—30 cm. natratla si§ ju^ kamienne podb^e nie-

zvvietrziiie. Odlatny skaly wyst^puja nieraz na wierzch i utrudniaj^
lub wprost uniemozUwiaja upraw^ takiej zierai. (Tab. 11, profil

swidrowy Nr. I).

Starsze produkta zwietrzenia zajrauja nizsze cz§aci stok6w.
a wyst^pujfi najsiliiiej tarn, gdzie faJd mi^dzy gorami si^ utwo-
rzyl. Tarn gromadza si§ cz^stki drobniejsze, bardziej zwietrzaie,
deszczami i wodami sniegowemi sprowadzone. Tworza sie grube
pokJady glinki ioitej, zazwyczaj warstwowanej, na przemian mniej
lub wiecej piaszczystej. Warstwy gi^bsze odznaczajj^ sie czesto
zelazistyini naciekaini i posiadaja barwe wskutek tego rdzawf\.

^V§glanu wapna w wierzchnich warstwach bardzo malo, do-
piero wgjgbokoici 1-50 metra zawartosc wapna troche si§ zwi§ksza.
Jeez nieznacznie. Ta niak ilosc w^glanu wapna, jaka znajduje sie

w lepiszozu piaskowca (okoto 3-4% w wierzchnich. a 77o w gieb-
szych warstwach piaskowca), podczas procesu wietrzenia rozpusz-
czona 1 woda wytugowana, groraadzi si§ w szczelinach skaty,
stauowi^cej podtoze. W kamieniotomach w Zabetczu, na granicy,
gdzie skata przechodzi w piaszczyste produkta zwietrzenia, w odsloni§-
tych szczelinach piaskowca znalesc mozna cz§sto, w malej wszakze



ilosci marglowate konkrecu i n

z g^rnych warstw wyp^ukanci^o,

Glinka wy/oj 'opisana tv

mal stokach |)aV(5rk('»w z pia^l

Spadajac ku doliiiu". all>o \\pnw

An. I. II) od du.c du/ei

owej glinki. - Jak z an

do piasku jest do^c ro/iii

cz\sta r\ii podglebie lul

bardzo tatwo pr/epuszcza

inuja one cata pohiocna

poza ^ rzeczk.%. — AV i

pospolicie nieuprawnyoh i
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raaj^ce, zJozone z bardzo drobno ziarnistego piaskowca o lepiszczu

twardera krzemionkowem, nadzwyczaj zbite i twarde. P(jkaj^

w pryzmatyczne kawatki, a zazwyczaj na powierzchniach tych

pop§kan pryzmatycznych wystepuje cienka powJoczka bardzo drob-

nych krysztalkow kwarcu, iskrzacyeb si^ zywo do sJonca.

Drugi rodzaj piaskowca tu wystepujq^cy, ulozony mi^dzy }up-

kami w warstwach do 50 cm. grubych/ nader drobnoziarnistych,

ma lepiszcze obficie wapienne, do 32"/o weglanu wapna, twardose

mniejsz^j,, nadto caty poprzerzynany w roznycb kierunkach zy-

larai krystalicznego weglanu wapna (spatu waplennego).
Wyst^pajq, tu takze piaskowce krzywo waretwowane w cien-

kich (2—3 cm.) warstewkach, odznaczajace si? lepiszczem wapien-
nem i nadzwyczaj wielka zawartoscia blaszek miki, uto^onych
mniej wi^cej rownolegle, i tworz^cycb srebrzysto btyszczace po-

wierzehnie.

Wzgorza z J'upkow pstrych i drobno warstwowanych piaskow-
cow zlo:J:one spadaja ku dolinie dose stromo od strony zachodniej
Dunajea. Lupki te tworzjj, podloze tej rzeki na p6Jnoc od Nowego
Sacza, wydobywano je bowiem z pod szutrowi.sk przy stawianiu
filarow pod most nowy. Po prawym brzegu Dunajea widac je

znowu na wzgorzach wsi Zabetcza i VVielopola.

Produkta zwietrzenia tych lupkow na szczytach gor Szcz^bu
i CheJmu i na garbach wyzszych przedstawiaja sie jako cienka
pokrywa ci^ikiej i lepkiej gliny o podtoiu zbitein iiowatem. (Tab.
I, profil swidrowy Nr. XI).

Warstwy tupkow ilastych dose UUvo wietrzejfi — tam jed-
nak, gdzie wyst^puja silniej piaskowce o lepiszczu krzemionkowem,
lub piaskowce bogate w nnkq, wietrzenie odbywa si§ o wiele po-
wolniej. W tych miejscach tworz^ si§ nieurodzajne lyse koputy
(np. Chetm), kt6rych stoki pokrywaja okruchy niezwietrzatej
skaJy. Gory te pokryte ss^, w przewaznej'czesci lasem ^wierkowym.

Produkta zwietrzenia mniej opierajacych si§ tupkow unie-
sione ni^ej w doling tworz^ u st6p owych 'wzgorzy poklady nad-
zwyczaj ciezkiej gliny iJowatej. PokJady te roinej niijizszo^ci
ci^gna si§ dose w^zkim pasem na obszarze wsi Chehnca, Biczyc,
Rdziostowa, pomiedzy stokami wzgorzy a utworami naidywowymi
Dunajea. *'

Analiza mechaniczna (anal. Nr. Ill) daje pewne wyobrazenie
o strukturze tych glin — widac przewag§ mialu nad innemi czq-
aciami sk^adowemi. MiaJ skkda sig jednak nie z gliny, bo tej jak
analiza metoda Schliisinga wykazuje, jest stosunkowo nie wiele, ale
giowu.e z bardzo drobniutkiego piasku. Ta okolicznosc nadaje
tym glmom charakter ilowaty. — Pod wzgl^dem skladu chemicz-
nego, ghny te du^o sa zasobniejsze od glin z piaskowca ma-
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g6rskiego powstaJycli. — Kwasu fosforowego nie wielo. IxH )(>(>" „;

tlenku potasu zawartose znacznie od tamtycb wyzsx.a. lio nz o-ill)" „.

tlenku wapniowego takie wi§cej (0*845''/o)i co jednj.k. /<• \\z::lv<lu

na wielka ich zwi^zJosc, jeszcze jako maJa za\sarto-(- ii\\;izmc

Ta zvvi^ztosc i nieprzepuszczalnosd jest powodem niaiej uro-

dzajnosci na catym obszarze tych glin. Natomiast tain, gdzie scho-

dza siQ i mieszajq; z pozniejszymi utworami, t. j. z piaszczysta glina

dyiuwialn^ lub piaszczystymi napJywami Dunajca, tam dajfi nie-

wielkie przestrzenie bardzo dobrej zierai ornej (we wsiach Biczyce,

Cheimiec, Brzeina, Niskowa).

Z roslin charaktervstycznych dla tych glin ci^zkicli gtow-

niejszemi sf^: Lepie^nik {Petasites officinalis)', Podbial {Tussilago

farfara); Swietlik {Euphrasia officinalis)', Krowiarez {Melampyrum

); Goryezka {Gentiana ascUpiadea) i Skrzypy {Equiae-

silvattcum i arvense).

B. Formacya trzeciorzedowa miodsza:

3Iiocefiska.

Nie wyst§puje nigdzie na znacznej przestrzeni na powierzch-

nie. — W kilku miejscowosciacli tyiko, jak w Niskowej, Pode-

grodziu i Bielowicach, w dolinach potokow, ktore wrzynaja si§

gJ§boko w poklady gliny torasowej, odkryte sa warstwy miocen-

skiego piasku i Jatwo rozpadajacego si§ piaskowca na przemian

z iJami czarniawymi, poziomo prawie ulozone. W lych itach znaj-

dujji si§ cienkie lawice w§gla brunatnego, malej wartosci. Wszyst-

kie te miejscowo^ci, w ktorych Miocen wyst^puje, lej.^ na brzegu

forraacyi starszycb, wypelniajiic ich zatoki (Tab. I), siusznem zdaje

si§ wi§e przypuszczenie Uhliga, ze Miocen stanowi podtoze rO-

wniny wcz^^cipoJudniowej. Dla stosunk6w rolniczych jest ta tor-

macya bez znaczenia, dlute} si§ nad nia zatrzymywac n.e mialoby

C. Formacye czwartorzedowe starsze.

Najwazniejsz^ i najwiecej rozprzestrzeniona w dolinjf Sa-

deckiej formacya s^ utwory dyluwium i aluwium; tworz^.one caJa

rownin^, wystgpuj^c w rozmaitych formach Lt^vory dyluwialne w:^-

st,puj^ w^3 poitaciach, t. / jakol) Zwrr terasowy o rdzawe,

barwie, jako 2) Glina terasowa i 3) jako Loess.
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ile warstwa dolna najstarsza, t. j. ^wir, stanowi typ silnie

od innych si§ wyroiniaj^cy, o tyle glina terasowa i loess sfj, do sie-

bie nadzwyczaj podobne i bardzo trudno nieraz je rozr6i;nic. Typowy
loess zreszt^ w iiiewielkiej tylko ilosci si? znajduje.

^wir terasowy wyst^puje w grubej warstwie jako

najdolniejsze ogniwo czwartorz§dowych utwor6w doliny. Sktada sie

z warstw otoczak6w rozmaitej wielkosci, pocz^wszy od kamieni 20

centymetrowej srednicy az do grubego piasku. G^owna mase sta-

nowi^ otoczaki piaskowcowe plaskie, widac, ±e z cienko warstwo-

wanycb pochodza piaskowcow. ^wiry te podobne ze struktury do

tych, jakie dzia jeszcze tocza doplywy Dunajca poraniejsze, odro-

zniajq, si§ jednak wyrai;nie od tych ostatnich jednostajnem w caiej

masie zabarwienieni z6}tawo rdzawem.
Donii§szana jest zawsze pewna ilosc piasku gruboziarnistego

(40—20Vo)- Zwiry te leza w grubej warstwie, wznoszq, sie do 15-tu

metr6w nad dzisiejszy poziom Dunajca, w rzadkich jednak przypad-

kach na powierzchni§ wystepuj^i, pospolicie przykryte glina i pia-

skiem. Same zwiry zresztq. ku gorze stajf^ si§ wiecej piaszczyste

i drobniejsze. Tam gdzie p6zniejszem dzial'aniem w6d wy:^lobione

koryto nie zostaJo nast^pnie calkiem zasypane mlodszynii utworami;
tam jedynie, na brzegach i garbach starycb, wida6 zwir, wyst§pu-
j^cy na powierzchni§.

Tak np. na poJudnie od miasta N. Sacza spada nagle ku
i^unajcowi brzeg stromy, wysoki, z samych i:wir6w uformowany,
na dole za^ dopiero le^a utwory saniego Dunajca alluwialne (pro-
lil y). — W poludniowej cz§sci rowniny zwiry te przykrywa gruba
warstwa gliny terasowej, ku polnoey poktady gliny si§ zmniejszaj^
1 2wir dyluwialny wystepuje bardzo blizko powierzehni, stanowi^c



bardzo przepuszczalne podtoze dla war-stw irlin na iiiin ]M.}uz,,]iyi-li.

Widzimy na profilach wsi ZaJubincza, y.- wystrpiij,. ,,n w -hln.-

kosci rozmaitej, stosownie do grubosci wnrstw whT/A-linii'li: zaiazcm
staje si§ tutaj wigcej piaszczystym. — ('h.irakt.i'vstyrziia r.l/.a\v,i

barw§ zachowuje wsz^dzie i t^ barwa n'r/Au -ii; d.i |ii(r\v>/v rzut

oka od ^wirow naptywowyeh pozniejszych.

Wi^zkim paskiera, na prawym brzegu rzeczki K.itiiicni.y wy-
stQpuje zwir ten nawet na powierzchni§, jak to na [irotilu i iii;i

pie Zalubincza uwidoczniono. Gleby wJasciwej zwir t«n iiii^ii/.!.' mC
tworzy, a w rzadkich przypadkach stanowi bezposreiinie |MHl-l.l,if.

Tam gdzie wyst^puje na powierzchnie, to zini^szany z warsiw.-.mi

innemi, zatraca sw6j wlasciwy charakter i staje si§ podobiiyin do

iwirow dzisiejszych piaskowcowycb.
Na iiwirach opisanych spoczy waja poktady gliny t. zw. tera-

sowej i loessu. Dwie te formacye teni jedynie (i to nie zawsze; wi^

r6zni^, ze kiedy loes nie posiada ulozenia warstwowanego, to glina

terasowa okazuje zwykle mniej wiecej poziome warstwowanie, uwi-

docznione jasniejszemi i ciemniejszemi naprzemian lawicami. —
Sa to gliny bardzo piaszczyste, koloru zoltego lub bialawo iohego,

obfitujj|.ce w wi^kszq, ilosc bardzo drobniutkiego piasku.

Okazuja pewne podobieristwo petrograliczne do glin po-

wstaJ'ych z piaskowca magorskiego i zawdzi§czaja swe pochodzenie

denudacyi otaezajacych gdr piaskowcowycb. Ze nie z^aczyJem
ich wprost w jeden typ z glinami taraterai, to usprawiedliwi§
dalsza cbarakterystykq,. Jakkolwiek pochodza one prawdopodobnie
z produktow zwietrzenia piaskowc6w magorskich dalej na poJudnie

wystepujacycb, to jednak okazuja odmienne cechy — gdyi zwie-

trzenia w nicb znacznie dalej wogole postapiJo, a takze wsku-
tek przebycia dalszej i powolniejszej drogi niema w nicb tych

kontrastow w uwarstwowaniu, co w glinacb na poczatku

opisanych. Umieszanie ich jest Jepsze w calej masie, stru-

ktura we wierzchnich i spodnich warstwach prawie jedoaka, S%

pewne r6:^nice tylko w skfadzie chemicznym. W miar§ jak

warstwy gliny ku lozysku rzeki si§ zblizafa, trac^ one na miq,i-

szosci — przykrywajji jui tylko cienk^i warstewka zwir, spodera

lei;acy; mieszaj^ si§ do pewnego stopnia z wierzchniemi piaszczy-

stemi warstwami ^wiru, wreszcie ust§puj^ miejsca nowszym utwo-

rom naplywowyni. — Gliny te tworza najwi§ksza czqs6 gleby na

opisywanym obszarze. Na obszarze ZaJubincza (Tab. II) zajmuj^

one przestrzen pomiedzy naplywami Dunajca, Lubmki i Karoie-

nicy. — Warstwy wierzchnie tych glin zazwyczaj troch§ wi§eej

piaszczyste stanowia glebe o bardzo dobrej strukturze iizycznej.

Podglebie zazwyczaj' troche zwi§zlejsze, nawet tara gdzie gliny te

h±^ w niewielkiej miazszosei na ^wirach, stanowi tatne zbytecznemu

obsi^kaniu wody, wylugowaniu i wysychania. - ^wiry dylawiahie



lez^ce pod spodera, stanowi^ niby naturalne dreny. Gdzie jednak

iwiry tti znajduja si§ dopiero w zaacznej gJ§bokosci, tarn podglebie

staje si§ nieprzepuszczalnem, a gleba z vvierzchu zimniejsza i mniej

dobra do uprawy. (Profil swidrowy Nr. V. Tab. II). Miejsca takie

od razu widoczne sq na polu, na nich bowiem pojawia si§, jako

cbwast uprzykrzony, skrzyp {Equtsetum urvense) i ])odhml {Tussilago

Analiza chemiczna tych glin terasowycb wykazuje w gle-

bie bardzo niewielk^ zawarto^c tlenku wapniowego (0-085—0*58 Vo)?

weglanu wapna 0-102-09067,. Warstwy glgbsze pospolicie za-

wieraj^ wi^cej, bo do 1 7o w^gianu wapna. Tenm przypisac naleiy,

ie koniczyny dose dobre na ziemiach tych sie udajq.. Kwasu fo-

sforowego zawieraja 0-055— O'l, wi§c znacznie wi^cej niz gleby

dot^d opisywane; tlenku potasu 0-184 — 0-08. (Por. Analizy Nr.

IV i V).

Trzecim utworem dyluwialnym jest loess. W niewielkich ilo-

sciacb pokrywa, tak jak glina terasowa, starsze utwory dyluwialne

lub te^ spoczywa na warstwowanej glinie gorskiej trzeciorz^dowej.

Jest to glina piaszczysta, ^oJta, niewarstwowana, bardzo podobn a do

gliny terasowej, tak ie, je nieraz niepodobna rozroznic, szczeg61nie

tam, gdzie glina terasowa w grubym wyst§puje pokladzie. Prawdo-

podobnie jednak wystepuje na calym wscbodnim brzegu starszych

formacyj na stokach pag6rk6w, tworzac gniazda roiinej wielkosci.

Jedno jest kryteryum, odroiniaj^ce t§ formacye od innych, t. j.

zJozenie tej gliny mecbaniczne. Analiza raechaniczna tych glin

tak gleby jak podglebia wykazuje znaczna przewag§ drobnego

piasku o wielkosci ziarnek mi§dzy O'On a O'Ol mm. (Analiza Nr.

VI). Ta cecha nie powtarza sie w iadnej zresztj^ z badanych glin.

W glinach trzeciorz^dowych z piaskowca magorskiego przewa^aji];

piaski grubsze, a w glinach z bipkow pstrycL doniinuje mial po-

niiej 0-01 m. PokJady loesu st^ w calej raasie bardzo dobr^ gleba7

wymagajac^ jednak silnego nawoi;enia.

Na karcie wsi Zalubincza (Tab. II) wyst§puje loess w maJej

ilosci po obu stronach potoku Lubinki. Le^y on tam na glinach

trzeciorz^dowych warstwowanych. (Profil Swidrowy Nr. IV Tab. II).

D. Utwory czwartorzedowe miodsze:

Z kolei poznac nam jeszcze nalezy utwory najswiezsze na-

ptywowe, na dose takze znacznym wystepujace obszarze. S^i to

zwiry, piaski i gUniaste piaski, towarzysz^ce po obydwu brzegach
rzekom, przerzynajjicym r6\vnin§.

Jak juz raz wspomnialem, tam gdzie dziaJanio rzek i poto-

kow w dzisiejszych ich formach sie zaczyna, wyst§puje mniej lub



wi§cej wydatny garb, stanowiacy brzeg ut\v'or6\v stnrs;^v(']i. Od
garbu tego ku rzeee wystepuja'utworv mbuls/.p w iiniro/.niaitszvcli

postaciach. Prawidlowosc wyste|)iije jednak do pcwurp. stopuia

si§ z jednego w drugie, tam w blisko^ei owc^^. >tan'-n hizr^^u

uloijij si§ war.stvvy o drobniejszej stnikturze, wir fj -liniastr -
ku rzece zas przybywa,jfi piaski i zwiry grubszc KoziV, ni(- iial zv
stanowczo alluwia dunajcowe od alluwiovv jego do; )v\\ 'u . hmiajcc
toczy zwiry przewaznie granitovve i piaski pochndzeiiia -raiuto-

wego, wigc zo znaczna zawarto^cia ortoklazu i niiki. iiadto prze-

bijajac si^ w gornym biegu przez skaJy jurajskie wapientie. za-

biera rozpuszczony lub rozkruszony w^glan wapniowy; to tei; jego

osady zawieraja wyzszy procent wgglanu wapna niz osady jego

doptywow. Doplywy Danajca (procz jednego l^opradu) bioVf^' po-

czatek ze skat przewaznie piaskovvcowych i poktadow gliniastyeh —
to tez zwiry, jakie toeza, sa z piaskowcowych otoczakow zlo^one.

Naplywy Dunajca w^^st^puja na znaczniejszej przestrzeni, sj^

wi§c najwai;niejszymi. Najszerzej rozwin§Jy si§ na poludnie od No-

wego Sacza w okolicy ujscia Popradu.

DunajeC; rzeka gor^ka, o spadku w tern niiejscu dose silnym

(4:1000), o pradzie wartkira, nie bieiy uregulowanem korytem.

Niemal po kazdem wod wezbraniu, a powtarza si§ to corocznie

prawie, koryto glowne Dunajca si§ zmienia, i nowe prze^strzenie

zostaja zasypane iwirami i piaskami granitowymi. Wylewy na-

stepuja juzto na vviobne
,
ju^to w konca czerwca lub w sierpniu,

zawsze nadzwyczaj nagle i gwaltownie. Wi^ksze powodzie zda-

rzaj^ sie eo lat 6'—9; wtcdy woda podnosi si§ ponad zwykh- po-

ziom do 390 cm. frok 18^4 w koncu czerwca), 380 cm!' w' roku

1893 — a nawet jak w najwi^kszym, pami^tnym wyk-wie r. 1867

do 490 ctm. (Patrz: Sprawozdanie sekcyi raeteorologicznej Krak.

Akad. Uraiejetnosci).

(Zasieg ostatniego wylewu w dnia 13. sierpnia 1893 r, ozna-

czono na mapie ZaJubincza).

Do regulacyi tej rzeki w tern miejscu przystapiono dopiero

niedawno i to na" niowielkiej przestrzeni wzdl'uz brzegow, naleia-

oych do Nowego Sacza, ZaJubincza i Zabelcza.

Wobec takicl/ stosunk6w niema tu mowy o jakieji jednoli-

tej na wiekszym obszarze formacyi. Piaszczyste namuliska i zwiry

wWepuja pospoiu jedne na dragieh. Gdzieniegdzie daja sie ^po-

zytkowac' glinkowate piaski na niezfa rol§, na ktorej udaje sie

i^yto i koniczyna, a po dobrem nawiezicniu obornikiem i ziemniakh

Pszenica jni nie idzie wcale, a j§czmieri bardzo licbo. Zawartosc

wapna wi^ksza troebe niz w poprzednieb ^linacb, co przy piaszczy-

stei budowie jeszcze wi§cej w rachnbe wehodzi. (Anal. nr. VII).



Kwasn fosforowego zawartosc podobna jak w glinach dyluwial-

nycb, tlenku potasu rowniei.

Szczegolniejszy rodzaj ziemi wyst§puje w tych utworach al-

luwialnych na p6inoc od ujscia Popradu. Tarn tei pod spadzistym

brzegiein, ze zwirow dyluwialnych utworzonyra, silne obnizenie te-

renu powoduje wystapienie ku powierzchni wody zaskornej i za-

bagnienie. (Porow. Proiil na str. 204). Wzdlu:^ calego tego brzegu

ci^gna si§ taki bagniste, zasilane wodj^, splywajaca z wy^szych
warstw dyluwialnych, od wschodniej strony si§ wznosz^cj^ch. Po-

miedzy pasem owych lak mokrych, a piaszczystymi utworami Du-
najca wyst§puja na jnaJej przestrzeni gliny dos6 zwi§zle o pod-
glebiu ilastem na podlozu z piasku siwego. (Proiil XIII, Tab. I).

Odznaczaj^ si§ one znaczn^^ zawartosci% ielaza, a szczegolnie wielk^i

kwasu fosforowego (O.20:-i7o)5 jakiej nigdy przedteni nie widzie-

lismy. (Anal. VIII). Pomimo tak znacznej zawartosci kwasu fo-

sforowego i mimo szczuptego nawo^enia, pszenica zasiana po koni-

czynie wylega i kiepski plon w ziarnie daje. Przyczyna tu zdaje
sie bye przedewszystkiein mafa zawarto^d w§glanu wa^na. K o-

sie fosforan6w w r6znych ziemi ach"i) wypowiada zda-
nie, ie fosforany glinu i ^elaza w zierai si§ znajduj^ce, rozkJadaj^
si^ pod wp<lywera wody i weglanu wapniowego w ten spos6b, ii

ostatecznie tworzy sie fosforan wapniowy dui;o latwiej ni:^ tamte
dla roslin przystepny. Obecnos(5 wiekszych ilo^ci weglanu wapna
dziala wi^c na uruchomienie kwasa fosforowego w ziemi i umo^li-
wia korzystanie z jego zasobow. Czy w tym wypadku do tego
sposobu uciec si§ nale^y, to dopiero mogtyby wykazac bezposre-
dnie z wapnieniemrolidoswiadczenia-, rzeczjednak wielce prawdo-
podobna.

Inne utwory napjywow dunajcowych, o ile nie sa swiezemi
i^wirowiskami, pokrywaj^ obszerne pastwiska, dose zaniedbane, ale
mimo to w miejscach w wilgod obfitszych wydajqee wcale dobra
pasze. Wyst^puj^ tu w przewaznej raasie stodkie trawy, przede-
wszystkiem Mietlica rozlogowa (Agroatis stolonifera) , Trawa kup-
kowa (Dadylis glomerata) i Perz (Tnticum repms) a takze Sto-
kbsa mieka (Bromus mollis), Trawa miodowa (Uolcus lanatus) i My-
szyber trzcinowy (Galamagrostis epigeios).

Z roslin koniczynowatych spotykaniy tu w znacznej iloaci

Lucerne szwedzka i ehmielowa (Medicago falcata i lupuUna), Koni-
czyn§ czerwona, biaJa i szwedzk^ (Trtfolmm profeme^repens i Ay-
bridim), Komonic§ {Loius cornicidatus), Wyk(j ptasia ( Viem Cracca),
na miejscach suchych iwirowatycb wyst^puje groiiiadnie Nostrzyk



biaJy {Melilotus alba) i mocno nieprzyjemnie aromatyczua, nieje-

dzona przez bydlo: Wilzyna {Ononis hircinn).

Na obszernych ^wirowiskach u ujscia potoku Lubinki rosn^

cate iany Wierzbowki {Epilobium angustifolmm) i Tamaryszku {My-

ricnria germanica). Brzegi piaszczyste pokrywaja zarosla wikliny

w kilku g-atunkach i gaje czarnej Olszj {Alnus nigra).

Z doplywow Dunajca, Poprad posiada ten sain charakter

i jeg-o osady zupetnie do dunajcowych sq, podobne. Doplywy po-

mniejsze roznia si§ za to znacznie, Bior^ prawie wszystkie pocz^-

tek z posrod wzgorzy, z piaskowca magorskiego zbudowanych,

przeplywaj^ przez piaskowce i wsrod poklad6\v gliniastych; to tez

tocza iiwiry wylacznie prawie piaskowcowe 1 piaski prawie czysto

kwarcowe, a cz§sto takze osadzaj^ w cienkich warstwach namuly

gliniaste, a nawet ilowate.

Na niapie Zatubincza po prawym brzegu rzeki Kamienicy

wyst§puj^ tylko piaski bardzo slabo glinkowate, do IV2 metra

g}§boko^ci majace, o podlozu ze ^wirow. Potok Ziubinka natomiast

osadza po obu brzegach naraut ilowaty w cienkich warstewkach na

podlozu ze zwirow i piasku. (Tab. II, Profil swidrowy VIII). Od
naplywowych utwor6w Dunajca r6i;nia si§ i tern takiie, ie o wiele

mniej zawierajj^ w§glanu wapna. Odbija si§ to w poroscie nad-

brze^nycb osadow. Kiedy nad Dimajcem spotykamy silny porost

roslin koniczynowatych i groszkowatych, to na brzegach Lubinki

rosnie, prawie wylacznie, trawa.

Cokolwiek inny znowu charakter posiadaja male doptywy

Dunajca, z lewej strony doi wpadajaee. Wyptywaja one z na-

gich, z lasow ogotoconych wzgorzy, zlo^onych z pstrych tupkow.

Piaskowce drobnowarstwowane, jakie w tej formacyi wystepuj^,

latwo sie rozpadaja i krusza; to te^ owe male potoki (jak p. Trze-

trzewinski, p. Brzezna i Gajduszowiecki), wzbierajac po kazdym

ulewnym deszczu gwaltownie, unosza w doling wielkie masy ka-

mieni o ostrycb kraw^dziach, zasypujj^c pola i zrz^dzajac nieraz

mocne szkody. WJasciciele pol nabrzeznych, aby si§ przeciw

tym szkodom zabezpieczyc, obwalowuja brzegi tych potok6w raa-

iemi waJami. W kr^tkim czasie Jo^ysko potoku mi§dzy tymi wa-

lami podnosi si§ i wyrownuje zupelnie przez iwiry namesione

tak, ie chcac uniknac zalewu p61 niiej potoionyeh, trzeba znowu

waly podnosic, potok znowu to koryto zasypuje 1 t. d. Doszio

do tego, ie potoki owe ciagn^ si? w poprzek dohny wymcsione

ponad poziom p61 okolicznych, jak akwadukty sztuczne Potofc

Brzezna np. plynie walem wyniesionym miejscami na 4 metry

i wiecei ponad polem obok lez^cem. (Profil d.)
_

Obwalowania te nie prowadzone systematycznie 1 porza-

dnie, w cz^sci tylko zapo^iegaja szkodom; to te^ a^ nadto czy-

sto po dtugotrwalycK deszczach, kiedy ghniaste waly rozmi^kn^,



potok taki przerywa w jednem lub kilku miejscach zaporg i

lewa, a czasem na dJu^szy czas zabagnia rolg.

Wiasciwej gleby osady tych potokow w swym krotkim biegu

nigdzie nie tworz^.

Zestawiwszy tak w tyra krotkim opisie wszystkie rodzaje

gleby w dolinie S^deckiej wyst^pujtice, wedtug ich geologicznego

pocbodzenia, zobaezmy z kolei, jak one si§ zachowuj^ w uprawie.

Por6wnywaj%c wyniki analiz cbemicznych widzimy, ie co do

zasobnosci w skJadniki pozywne — na pierwszem miejscu stoja

gliny alliiwiakie i dyUiwialne; ostatnie raiejsce zajmuj^ g^ii^y trze-

ciorzedowe, pocbodzf^ce z piaskowca magorskiego. — Grliny z pstrych

tupkow stoji\ posrodku. ile rezultatom tych nielicznych analiz

odpowiada urodzajnoi^d rzeczywista ziemi — o tern mozna s^dzid

tylko na podstawie dokladnych dat statystycznycb z plon6w

i wogole z tiybu cafego gospodarstw, poszczegolne rodzaje gleby

posiadajt|cych; o tiikie dokladne daty jednak u nas dose trudno, gdy^.

staryra zwyczajem dot^d nie wielu mniejszycb rolnikow prowadzi

rachunkowosc gospodarskq,. — Trzeba brae daty w przyblizeuiu

i bardzo trudno pewne wnioski z nich wycifjjgae.

Najwi§cej danych mam ze wsi Zalubincza. Na obszarze tej

wsi, jak to ze zalaczonej szczegolowej raapy rolniczej widae, wyst^-

puja 8 rodzaje glowne gleby, t. j. 1) Naptywy Dunajca i rzek,

2 mniejszycb Kamienicy i Lubinki, 2) Dyluwialne glinki na pod-

tozu ze iiwirow i mate obszary loesu; wreszcie 3) Gliny z pia-

skowca magorskiego zwietrzatego powstate. — Poniewaz obszar

tej wsi nie naleiy do jednego kompleksu wiekszego gospodarstwa,



ale podzielony na kilka niewielkich

szakad tutaj jednolitego planu org

rolnem. Og61ny jednak sposdb prow;]

wszystkich tych folwarkach bardzo
]

plodozraianu sa praktykowane : piecic

PJodozmi

1. Nawoz pelny (40 fur), z i

2. Zyto ozime i jeczmieii,

3. Koniczyna.^

4. Ozimina (Zyto. Pszenica) c

grochu, bobu, jeczmienia na zielons

5. Owies.

Piodozmian 11.

1. Nawoz peJny (40 fur), na nim Z i e m n i a k i. b u r a-

p a s t e w n e, hib inne okopowe.

2. Jeczmieii.

3. Koniczyna.

4. Koniczyna.

5. Pszenica.

6. Nawf'z pehiy (40 fur). Mi^szanka, bob, groch, wyka na

na ppzg.

7. Zyto ozime.

8. Ziemniaki.

Poniewa:^ wies. o ktorej mowa, k^zy pod miasteni z 13 tysi^j-

cami inieszkaucow, przeto ilosc chowauego bydhi. a szczeg<ilnie

kruw mieeznycb jest dose znaczna. ^lozna wiee niiee wiele obor-

nika. a nadto posilkowae sie nawozem miejskim. to tez na>yo^enie

obornikieni jest bardzo obfite. Za zwykhi dawk§ uwaza si§ 40 fur

na morg austr. (0-5735 hektara), co lat 5 lub 4V2, co czyni okofo

80 q. na morg i rok.

Na naplywach Dunajeowycb i piaszczystyeh uzywany bywa

[irzewaznie pJodozmian pierwszy, z ta modyfikacyji. ze am psze-

nicy ani burakow pastewnycb tam uprawiac nie niozna. J§czmiea

tak'ie liclio sie udaje, wydajac 4—5 q. z morga austr.

Plon zyta bywa 8 — 9 q.. ale zazwyezaj mniej, okob 6 q.

z morga. Stanowisko oziraego zyta po ziemniakach, ktore pozno



z pola ustQpujfi, jest b. niekorzystne, to tez lepszy plon daje zawsze
zasiewane po koniczynie.

Plon ziemniak6w bywa na tych piaskach stosunkowo dose
dobry, bo dochodzi do 80 q.; w lataoh bardzo wilgotnycb, jak np.

rok 1893 nie zbiera sie wiecej jak 40 q. z morga. — Koniczyna
czerwona udaje si§ dos6 dobrze, zasiewaja j^ zazwyczaj z przy-
mieszka rajgrasu wJoskiego. Grocb i wyka na zielono rownie^
dobrze sie udaje, na ziarno za to wcale nie. — Groch np. nie

daje wi§eej jak 2-5—3 q. ziarna z morga austr.

Glinki, pochodz^ce z gb'ny dyluwialnej i loesu, tworz^ glebe
doskonal'a tak pod wzgledem latwosci uprawy raechanicznej, jak
i urodzajnosci dose wielkiej ; szczegolnie nadaja si§ one do uprawy
ro^lin okopowych i ogrodowizn, raniej zas pod zbo^a. — Dlugo-
letnie obfite nawoienie obornikiem wyJacznie, wytworzyio pewien
zapas, a nawet nadmiar azotu w por6wnamu do zawartosci kwasu
fosforowego i weglanu wapniowego. Skutek tego jest taki. ie zbo-
za bujaja gwaltownie, wyrastaja w dlug^i sWe i obfite li^cie

1 wylegajq bardzo cz^sto — plon w ziarnie jest za to nieszcze-
golny: pszenica daje srednio 8 q., j^czraien 7 — 9 q., owies do
10 q. z morga. Natomiast zbi6r burakow pastewnych sredni wy-
nosi 300 q., a w korzystnych latach przenosi nawet 500 q. Ziem-
niak6w zbiera si§ 80—90 q.

Na glinkach tych u^ywany jest glownie pbdozmian Ilgi,

dziewi^cio-polowy, ale ezesto tak^e i pierwszy. W obydwu koni-
czyna powtarza si§ na tern saraem polu zaczesto, bo w 1-wszym
CO lat 5, w drugim przez 2 lata co 9 lat, — podczas gdy z re-
guly najcze^ciej co lat 6 powtarzac sie powinna.

•

;i
P^^?^^

koniczyny nie sf^ wprawdzie bardzo obfite, niinio to
jednak nie widac dotf^d znaczniejszego wyczerpania roli dla koni-

1 ^ o
"^"^ P*,o^»2mianie ll-gim, w ktorym koniczyna zbiera sie przez

lat J, widac zawsze w 2-gira roku znaczny ubytek w poro^cie ko-
mezu a natomiast silniejszy dnio rozrost przymieszanej trawy.
hkutek to widoczny nadmiaru azotu w glebie wobec niewielkich
ilosci wapna.

Zacbodzi tu tak^e fakt dose ciekawy, ie ziemniaki drugie
w pJodozmianie dziewieeio-polowym, a wi§c w 3-cim roku po na-
wozie, daj^ zawsze plon wy^szy, ni^ ziemniaki 1-wsze, bezposrednio
po nawozie sadzone. Powodem tego jest wediug wszelkiego praw-
dopodobienstwa to, ze te ziemniaki w 1-wszem polu zapredko po
poprze^dmch nastepuj.1, bo tylko owsem jednym rozdzielone; bye
wi^e bardzo mo^^e, ie w tak krotkim czasie nie zdola si§ jeszcze
nagromadzic w ziemi tak wiele przyswajalnego tlenku potasu, ile
ziemniaki spotrzebujj| na rozrost obfity.

f
'



Podobnie, ale jeszcze silniej wystejjujo t<i /.i;uvisko na j^-lin-

kach uboiszych trzeciorzedowych, na pap^orkacli zajiiiui.u-vcli ]mU-

nocna i wschodnia cze^c Zatubincza. Te glinki. z piaskowca ni,,i:<W-

skiego powstaJe, odznaczaj?^ sie szczegolnie mati zawartdsei.i \vt;-laiiii

wapna, jak to wy^ej ju^/: zaznaczylem, a tak/A^ l.anlzu iiirwiclc

maja kwasu fosforowego. Zgadza si^ z tyin wyuikieni aiializy elie-

mieznej doswiadczenie zrobione we wsi Zabetczu na tycli piaszczy-

stych glinkach. Przy silnem nawoieniu obornikiem plon zwyczajny

zyta ozimego byJ tani ^rednio 8 q. z morga — od lat 3-ch uiyto

nawozow fosforowych uzupelniaj^icych, a mianowicie maki z inkVi

Thoniasa. Skutek byt ten, ^e obecnie plon :iyta wynosi tarn 11-13 q.,

a rownoczesnie niniej ono wylega.

Koniczyny na tych glinkach z powodu braku wapna nie

^wietnie sie udajf^ — zasiewane to z rajgrasem wtoskim (Lolium

italicum), jui; to czesciej z tymotka (Phleum pratense) ; i wtedy tra-

wa nieraz bierze g6r§ nad koniczyna. Szozeg61me wida6 to na naj-

Avi§cej piaszczvstych wierzchach pagorkow.

Jak w "Zalubinczu, tak i na catej dolinie opisywanej po-

dobnie zachowujji si§ ziemie tego samego pochodzenia. (Nr. ana-

lizy V).

Wszedzie (analiza ziemi z D^ibrowki), wystepuje dose znaczna

zawartosc azotu, wobec niewielkiej ilo^ci kwasu fosforowego i we-

glanu wapna. Wyj^^tek jedyny stanowia prochniczne glinki allu-

wialne poniiej ujscia Popradu wzdhi^ starego brzegu dyluwiainego

si§ ciagnace. (Folw. Kaduk. TJoki), w ktorych zawartosc kwasu

fosforowego jest wi^kszj^. (Anal. Nr. VIII).

Na dyluwialnych glinkaeh w rowninie dot^d, o ile mi wiadomo,

uzycie silniejszych nawozow fosforowycb nie weszlo w zwyczaj.

Jedynie tylko na odleglejszych punktack folwarkow, lub w braku

dostatecznej ilosci obornika, uzywajj^ rolnicy tutejsi mj^ki kostnej

w ilosci zwyczajnie 2 q. na morg, co lat 5-4. Widocznie jednak

jest to ilosd za mala, bo nie zna6 podniesienia si§ plon6w w takim

stopniu, jakiegoby mozna sie od dobrej ziemi spodziewad.

Silniejsze nawozenie kwasem fosforowym wplyn^loby jedlu^

wszelkiego prawdopodobienstwa korzystnie szczegolnie na wydajnosc

zbo^ i zapobiegaloby mo^e tak cz^stemu ich wylegamu.

Gliny z pstrycb Jupkow, zajmujace p61nocno-zacbodniji cz§^6

doliny, po lewvm brzegu Dunajca, wykazuja w wyciagu kwaso-

wvm wi^ksz^ troch? ilo^c skladnikow po^ywnych rozpuszczalnycb,

niz opisywane dotychezas gliny trzeeiorz^domi " —i™- —
gorskiego i ubo^sze gliny d^

Plodozmian na nich uzyivany jest nastepny:



3. Pszenica.

4. J^czmieii.

5. Owies.

6. Ugor.

troche Izejszych miejscach:

1. Nawoz. Ziemniaki, ew. buraki pastewne.

2. Zyto, ew. j^czmien lub orkisz.

B. Koniczyna.

4. Pszenica.

6. Owies.

6. Ug6r.

Plon pszenicy bywa przecietnie 5'50 ([.. zyta 6 q.. jeezjuienia

6-50 q., ovvsa 4-5 q., bobu 8 q., grocbu 6 q. Koniczyna zasicAvana

z tyniotkfi udaje sie dobrze. — Ziemniaki daja 20-40 q.

Jak widzimy, plony tutaj sa znacznie gors'/e (z wyj. koni-

czyny) niz na glinkach dyluwiahiycli i wogohi na ws/ystkich j)0-

przednio opisywanycli, niimo ic anabza ehcnuc/.uu szc/.cp'lnego

ubostwa w skladniki nawozowe nio wykazujc Tutaj w -rr wchodzi

niekorzystna mechaniczna struktura ziemi. \V glinadi t\cli ii[»rawa

jest bardzo utrudniona, nie pozwalaja one wyzyskae dobrze obor-

nika — i potrzebujji koniecznie w'tamtejszycb warunkaeh ugoro-

wania. Udawanie si§ koniczyny zawdzieczac nalezy nie tylko wi^k-

szej trochg zawartosei wapna w glebie i podglebiuj'^ale takie i temu,

ze koniczyna w pJodozmianie tu stosowanym powtarza sie rzadziej

,

bo CO 6 fat.

J
1

-

Badania ziemi przeproAvadzone w laboratoryum nie zdofaja

dotychczas jeszcze w przewaznej b'czbie przypadkdxv, dac praktycz-

nemu rolnikowi stanowczej i wyezerpujacej odpowiedzi, eo do

whisciwego post^powania z danq, ziemij|.

Do lego echi prowadz;^ dopiero i jedynio du!^\\iadcz''iiia na-

wozowe nmiej^tnic^ wykonane. Jednak, by takie doriwiadczciiiH unii<;-

jqtnie przeprowa.lzic, koniecznem jest "poprzexbiie jak iuijd<dJad-

nieisze zbadanie ziemi, wtedy bowiem nie idzie sie na cb\'bil,

trafik a temsamera wynik poz^^dany pewniej I pr<^dzej osi;ign.ic

Jak
_
z jednej strony aklimatyzowanie i wytwarzanie od-

mian roslin uprawnych, przystosowanycb jak najlepiej do danej



gleby i klimatu, tak z drugiej strony badania /ieiiii i duswiadczo-

nia nawozovve — to czyniiiki, mogq-ce w znacznyni stopniii je^*zez(

podniesc wydajnosc gospodarstwa rolnego \v kraju. — {' n:)^

w Polsce, w jednjm i drugiiu zakresie, jeszcze i)ole do dziatani;!

szeroko otwarte, — tu dziaJalnosc pojedynezn czJowieka jest krnj)l,-

w morzu; trzeba badan licznych na szersza skale; jezeli zaten

praca powyzsza potrafi, choc troche, zacbecic do badan podobnycli

to eel swoj w znacznej czesci osi^gnie.
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